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Editorial
Είναι γνωστό σε όλους ότι
ο πρωταρχικός λόγος που ωθεί
τους επαγγελματίες ενός κλάδου
στη δημιουργία ενός σωματείου
είναι η προάσπιση των οικονομικών
συμφερόντων τους. Όλα τα
άλλα έπονται. Ας δούμε λίγο
από πιο κοντά τον κλάδο των
καταστηματαρχών επαγελματιών
φωτογράφων.

Θέμα: “Μινιμαλισμός”, 3.613 συμμετοχές! Παρουσίαση σε 43 σελίδες
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ΓΚΑΛΕΡΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

 2018

€4,90

ΤΟΤΕ
Στην προ ΕΟΚ εποχή τα πρωτοβάθμια
σωματεία φωτογράφων σε αγαστή
συνεγασία με την Ομοσπονδία,
εξέδιδαν τιμοκαταλόγους παροχής
υπηρεσιών τους οποίους ζητούσαν
στα μέλη τους να αναρτήσουν
σε εμφανές σημείο εντός του
καταστήματος.

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
ΣΑΣ ΣΤΗΛΗ

TEST

Canon EOS 77D
Fujiflm GFX 50S
Νikon D850
Sony RX10 III

ΤΕΧΝΙΚΗ

Πορτραίτο B' Mέρος

ΣΗΜΕΡΑ

PORTFOLIO
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τις Χριστουγεννιάτικες αγορές σας!

ΦΩΤΟΦΡΑΚΤΗΣ

Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Πως αποδίδεται, παραδείγματα & χρήσιμα tips
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ Tα παραλειπόμενα που δεν θα βρείτε αλλού
ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ To ένα & μοναδικό χρώμα ως κυρίαρχο στοιχείο
ΠΑΡΑΣΟΛΕΪΓ Πρακτικές συμβουλές & μυστικά ANTAΠΤΟΡΕΣ Για e-Mount...

NEOΣ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ!
7/12/2017 8:22:07 μμ
Από την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου θα βρίσκεται στα περίπτερα όλης της χώρας το νέο εορταστικό
ο
τεύχος Ν 252 του ΦΩΤΟγράφου. Με πλούσια ύλη (180 σελίδες!) κι έναν πολυσέλιδο οδηγό
αγοράς για όσους από εσάς θελήσετε να αγοράσετε νέο εξοπλισμό ή να κάνετε απλά ένα δώρο σε
φιλικά ή συγγενικά σας πρόσωπα. Μην χάσετε σε καμία περίπτωση αυτό το τεύχος!
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Τα σωματεία φωτογραφών σήμερα

Το θέλουμε;

Νέες καταστάσεις, νέα δεδομένα, νέοι ρόλοι

ΤΟΤΕ
Παλιότερα οι επαγγελματίες
φωτογράφοι προκειμένου να
προμηθευτούν φθηνά φιλμ,
αναλώσιμα και εξοπλισμό
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Ιστορία, τεχνολογία,
leaf & focal plane,
συστήματα ελέγχου

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Μπορεί το κατάστημα να αναρτήσει
τον δικό του τιμοκατάλογο αλλά όχι
κατάλογο οποιουδήποτε σωματείου.
Κάτι τέτοιο απαγορεύεται αυστηρά
από την κείμενη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας
είμαστε μέλη. Θεωρείται «εναρμόνιση
τιμών», αντίκειται στους κανόνες
περί ελεύθερου ανταγωνισμού και
διώκεται. Άρα τι μπορεί να κάνει
σε αυτόν το τομέα ένα Σωματείο
φωτογράφων σήμερα;
Μπορεί να θεσπίσει σε συνεργασία με
τη πολιτεία αυστηρές προδιαγραφές
για την είσοδο στο επάγγελμα
διάφορων «αλεξιπτωτιστών» αλλά
και ασχέτων. Να εφοδιάσει τα μέλη
του με ειδικές ταυτότητες και προ
πάντων να ξεκινήσει διαδικασία
πιστοποίησης άσκησης του
επαγγέλματος που θα χορηγείται με
αυστηρά και αδιάβλητα κριτήρια.

11  

είχαν συστήσει συνεταιρισμό με κατάστημα λίγο παρακάτω από την Ομόνοια. Λέγονταν ΣΕΦΕ
(Αν θυμάμαι καλά). Η ιδέα υπέροχη όσο και οι στόχοι. Η υλοποίηση δύσκολη όσο και
η διαχείριση της πίεσης από τους προμηθευτές. Έκλεισε με πολλά προβλήματα.
(Συνεχίζεται στη σελίδα 2)
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
ΣΗΜΕΡΑ
Δημιουργήθηκαν δίκτυα καταστημάτων
από πολυεθνικές που ήδη πωλούν και
επαγγελματικό εξοπλισμό. Παράλληλα οι
πωλήσεις κάθε είδους από το διαδίκτυο
εξαπλώθηκαν με καταιγιστικό ρυθμό.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση είναι εντελώς
ανίσχυρο οποιοδήποτε σωματείο.
Όλα είναι χαμένα λοιπόν; Ασφαλώς και όχι!
Τι κάνει; Οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια
για να ξεσκεπάσει τις όποιες «παγίδες»
υποκρύπτονται στα δέλεαρ των ποικιλώνυμων
διαφημίσεων (εγγυήσεις, σέρβις κλπ),
ενημερώνει τι είναι χρήσιμο και τι όχι για τον
επαγγελματία με βάση το κόστος επένδυσης
κλπ κλπ. Δύσκολο; Σίγουρα. Εφικτό; Ναι! Αν
φυσικά αποδεχτούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις
ως πρόοδο και όχι ως ξεζούμισμα από το
σύστημα και τον απάνθρωπο καπιταλισμό...
ΤΟΤΕ
Η ενημέρωση των επαγγελματιών παλιότερα
για τα ζητήματα του κλάδου γίνονταν μέσα από
τα ενημερωτικά δελτία του Σωματείου κι από
κάποιες ειδικές εκδόσεις. Επίσης μέσα από τις
τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
ΣΗΜΕΡΑ
Τα νέα τρέχουν αστραπιαία μέσω του
διαδικτύου όπως και οι δυνατότες διαχείρισης
των εν δυνάμει νέων πελατών. Φυσικά
το Σωματείο μπορεί με τον ίδιο τρόπο να
ενημερώνει τα μέλη του. Όμως τι γίνεται με
την αντιμετώπιση των εν δυνάμει πελατών στη
νέα εποχή; Τι μπορεί να κάνει το Σωματείο;
Η απάντηση είναι μία: σεμινάρια, σεμινάρια,
σεμινάρια... Να προσκαλέσει ειδικούς που
θα μυήσουν τα μέλη του στις νέες τεχνικές
marketing, στο νέο τρόπο προβολής από το
διαδαδίκτυο και χιλιάδες άλλα σημαντικά και
χρήσιμα πράγματα.
Όμως...
Όλες αυτές οι δράσεις κι άλλες πολλές
απαιτούν full time απασχόληση για όλο το
ΔΣ. Απαιτούν καλή οργάνωση, σύγχρονη
γραμματειακή υποστήριξη, ξένες γλώσσες,
υψηλή κατάρτιση. Αυτό σημαίνει ότι οι
εκλεγμένοι εκπρόσωποι στο ΔΣ για να
αναπεξέλθουν στις αυξημένες υποχρεώσεις
τους πρέπει να αφήσουν τις δουλειές τους, την
οικογένειά τους, να θυσιάσουν τον ελεύθερο
χρόνο τους. Και στο τέλος να εισπράξουν
παράπονα, διαμαρτυρίες, παρατηρήσεις και
σπάνια ένα καλό λόγο για ότι έχουν κάνει.
Το πρόβλημα είναι εμφανές και το κενό επίσης.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Émile Zola
Η φωτογραφική συλλογή του σε δημοπρασία
Γνωστός για το συγγραφικό του έργο, ο Émile Zola αναγνωρίζεται ως ένας
από τους κορυφαίους λογοτέχνες του 19ου αιώνα. Ωστόσο τα τελευταία οκτώ
χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε επιμελώς με την τέχνη της φωτογραφίας,
δημιουργώντας μάλιστα τη δική του συλλογή φωτογραφιών. Μετά το θάνατο
του άφησε 7.000 γυάλινες πλάκες, καθεμία από τις οποίες περιείχε αρκετές
λήψεις.

Ο

εξοπλισμός που χρησιμοποίησε, μαζί με το σπάνιο αρχείο φωτογραφιών του,
τέθηκαν τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου σε δημοπρασία από τον οίκο Artcurial
στο Παρίσι. Η συλλογή, η οποία ανήκε στον François Émile-Zola, εγγονό του Zola
αναμενόταν να αγγίξει τα £53,000 σύμφωνα με τη Guardian.
Φωτογραφίες της γυναίκας του Alexandrine, της ερωμένης του Jeanne και των
παιδιών τους, σκηνές από το Παρίσι του 1890 καθώς και φωτογραφίες από την
εντεκάμηνη εξορία του στο Λονδίνο ήταν μερικά από τα έργα που περιελάμβανε
η συγκεκριμένη συλλογή. Πολλές από τις φωτογραφίες είχαν παρουσιαστεί στο
βιβλίο «Zola Photographe» που είχε εκδοθεί το 1979. Τη δημοπρασία συμπλήρωναν
μεταξύ άλλων άλμπουμ, τυπώματα, γυάλινες πλάκες και φωτογραφικός εξοπλισμός.
Αυτοδίδακτος, ο Zola έκανε μόνος του τα τυπώματα και την εμφάνιση των φιλμ.
Είχε μάλιστα αναπτύξει ένα δικό του είδος αυτοπορτραίτων, χρησιμοποιώντας ένα
αυτοσχέδιο ντεκλανσέρ. Ο Antoine Romand, ειδικός της Artcurial στη φωτογραφία
είπε στο ραδιοφωνικό σταθμό France Culture ότι «το αυτοπορτραίτο του Ζολά σε
στάση profil και τυπωμένο σε μπλε αποτελούσε κάτι σπάνιο για εκείνη την εποχή.
Το σύνηθες ήταν να ποζάρει κανείς en face ή με τα τρία τέταρτα του προσώπου στο
φακό. Το γεγονός ότι ο Ζola πόζαρε έτσι δείχνει ότι ήταν περίεργος».
«Ήθελε να κάνει νέες ανακαλύψεις και έχουμε την αίσθηση μίας μόνιμης αισθητικής
αναζήτησης» προσθέτει ο Romand. Φαίνεται ότι ο Emile Zola πέρα από ένας από τους
σημαντικότερους εκπροσώπους του λογοτεχνικού ρεύματος του Νατουραλισμού,
αναγνωρίζεται πλέον και ως ένας ταλαντούχος και περίεργος φωτογράφος με
καινοτόμους πειραματισμούς για την εποχή του.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ
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...Στο πνεύμα των ημερών
Χριστουγεννιάτικες γκάφες

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

www.photo.gr

#%": Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò 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.
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Σ

το blog του Flickr λοιπόν
διαβάζουμε ποιες ήταν οι
δημοφιλέστερες συσκευές το
2017 ανάμεσα στους χρήστες
της πλατφόρμας, δηλαδή από
ποιές συσκευές προέρχονται οι
φωτογραφίες που ανέβηκαν μέσα
στη χρονιά. Τα νούμερα του Flickr
επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη
ξέρουμε: Ότι τα smartphones έχουν
εισβάλει σε πολλές εκφάνσεις
της ζωής μας και απειλούν τις
φωτογραφικές μηχανές, τουλάχιστον
σε ότι αφορά τους ερασιτέχνες
φωτογράφους. Το 50% των
φωτογραφιών που ανέβηκαν στο
Flickr το 2017 τραβήχτηκαν με
smartphone, στην πλειοψηφία τους
με iPhone, το 33% με DSLR, το 12%
με compact και το 4% με mirroless.
To μερίδιο των smartphone
αυξήθηκε κατά 2 % από το 2016,

Flickr
Οι δημοφιλέστερες φωτογραφίες και συσκευές του 2017
Μία από τις αγαπημένες μας ενασχολήσεις αυτή την εποχή είναι να παρακολουθούμε
τις διάφορες ανασκοπήσεις για τα καλύτερα (και τα χειρότερα) της χρονιάς που φτάνει
στο τέλος της. Στο πλαίσιο αυτό η ανασκόπηση του Flickr δεν μας απογοητεύει ποτέ,
αφού από τη μία μπορούμε να ενημερωθούμε για τις γενικές τάσεις στην επιλογή του
εξοπλισμού και συγχρόνως βλέπουμε τις φωτογραφίες που άρεσαν περισσότερο στους
χρήστες της πλατφόρμας.

το μερίδιο των DSLR αυξήθηκε κατά
8% και το μερίδιο των compact
μειώθηκε κατά 9%. Η πτώση των
compact είναι κάτι που περιμένουμε
κάθε φορά που διαβάζουμε
παρόμοια στατιστικά. Αυτό που μας
εκπλήσσει περισσότερο είναι το
σταθερό μερίδιο (4%) των mirrorless
μηχανών ανάμεσα στους χρήστες του
Flickr. Από ότι φαίνεται, η Fujifilm
και η Sony, παρόλο την επιτυχία
που έχουν στους επαγγελματίες δεν
έχουν καταφέρει να προσελκύσουν
τους προχωρημένους ερασιτέχνες
που συμμετέχουν συνήθως
σε πλατφόρμες όπως το Flickr.
Τα δημοφιλέστερα brands της
πλατφόρμας για το 2017 ήταν
η Αpple (54%), η Canon (23%)
και η Nikon (18%).
Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε
τις 25 δημοφιλέστερες φωτογραφίες
του Flickr, με βάση τις αντιδράσεις
που προκάλεσαν (share, favorite,
views).
https://blog.flickr.net/en/2017/12/07/
top-25-photos-on-flickr-in-2017from-around-the-world

Φωτ: “Say Goodbye…” της Iwona
Podlasinska. Η δημοφιλέστερη
φωτογραφία του Flickr για το 2017.
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Ο φωτογράφος φύσης Κωνσταντίνος Βασιλάκης
μίλησε για την ομορφιά της ζωής στο ύπαιθρο και
παρουσίασε εντυπωσιακές εικόνες απ’ όλη την Ελλάδα
με έμφαση στα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου όπου ζει.

Ο φωτοδημοσιογράφος Βασίλης Τσώλης μίλησε για
το φωτορεπορτάζ που πραγματοποίησε στην αυστηρά
επιτηρούμενη περιοχή του Τσερνόμπιλ 30 χρόνια μετά
την πυρηνική καταστροφή...

ΤΑMRΟΝ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ ΤΑMRON
Στη πάνω φωτογραφία διακρίνεται
ο κ.Thomas Nuhnen, Export Sales της
Tamron για την Ευρώπη τη στιγμή
που ανασύρει τον τυχερό λαχνό
από την κληρωτίδα. Tυχερός είναι
ο Παναγιώτης Δαλέζης ο οποίος
διακρίνεται δεξιά στο στιγμιότυπο.
Aριστερά διακρίνεται ο Νεκτάριος
Αγγελίδης από την PHOTOZONE,
την νέα αντιπροσωπεία στη χώρα μας
της ΤΑΜΡΟΝ.

 143 •  
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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
κληρώθηκε ανάμεσα στους
παρευρισκομένους ένα φακός
Tamron SP 24-70mm f/2,8 Di VC USD
G2, αξίας €1.330, προσφορά της
εταιρείας Tamron. O εξαιρετικός αυτός
φακός 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. Συνολικά
όλα τα στοιχεία συνεργάζονται με
σκοπό την ελαχιστοποίηση των
γεωμετρικών και χρωματικών
εκτροπών και την βελτιστοποίηση
της ευκρίνειας. Η 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.

Οι συναντήσεις του ΦΩΤΟγράφου
Δυο ξεχωριστές φωτογραφικές διαλέξεις, σε δύο... δόσεις λόγω μεγάλης
προσέλευσης, γνωριμία με τη ΤΑMPRON, δώρα & μηλίτης οίνος!

Η

τελευταία συνάντηση για το 2017 του ΦΩΤΟγράφου με τους Αναγνώστες του στέφθηκε
με απόλυτη επιτυχία. Απόδειξη η άνευ προηγουμένου προσέλευση τη Δευτέρα
4 Δεκεμβρίου 2017 στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΑΚΤΟ. Μάλιστα, η ενθουσιώδης και
πολυπληθής υποβολή συμμετοχών μέσω εγγραφής ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Έτσι για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των Αναγνωστών πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικές
συναντήσεις. Η εκδήλωση είχε ως θέμα την ταξιδιωτική φωτογραφία, το ρεπορτάζ και
τη φωτογραφία τοπίου. Οι φωτογράφοι Βασίλης Τσιώλης και Κωνσταντίνος Βασιλάκης
παρουσίασαν το έργο τους και συνομίλησαν με το κοινό. Ο Βασίλης Τσιώλης μίλησε
για το οδοιπορικό του στο Τσέρνομπιλ 30 χρόνια μετά το ατύχημα ενώ στον αντίποδα
ο Κωνσταντίνος Βασιλάκης αφιέρωσε την παρουσίαση του στο ελληνικό τοπίο. Το πυκνό
ακροατήριο και στις δύο παρουσιάσεις θαύμασε την δουλειά των δύο φωτογράφων, έθεσε
πολλά ερωτήματα και συζήτησε με τους καλεσμένους για τις ιδιαιτερότητες του έργου τους.
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Tamron και η εταιρία Photozone που ανέλαβε την
αποκλειστική αντιπροσώπευση των δημοφιλών φακών στην Ελλάδα. Εκ μέρους της Τamron
την εκδήλωση χαιρέτισε ο Thomas Nuhnen, Export Sales για την Ευρώπη. Ανάμεσα στους
παρευρισκόμενους κληρώθηκε ένας φακός Tamron SP 24-70mm f/2,8 Di VC USD G2.
Νικητής ήταν ο Παναγιώτης Δαζέλης.
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Με αγορά προϊόντων

50% έκπτωση
στο carbon

τρίποδο

Με αγορά προϊόντων

30% έκπτωση
στα Slider & Jib

μοντέλο C1980

Ημερομ. εξαργύρωσης: . . . . . . . . . . Προϊόν αγοράς: . . . . . . . . . . . . . S/N: . . . . . . . . .

Ημερομ. εξαργύρωσης: . . . . . . . . . . .
Προϊόν αγοράς: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serial number: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ημερομ. εξαργύρωσης: . . . . . . . . . . .
Προϊόν αγοράς: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serial number: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Με αγορά προϊόντων

Με αγορά προϊόντων

20% έκπτωση
στα LED φώτα

20% έκπτωση
στα carbon

τρίποδα
(εξαιρείται το μοντέλο C1980)

Ημερομ. εξαργύρωσης: . . . . . . . . . . .
Προϊόν αγοράς: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serial number: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ημερομ. εξαργύρωσης: . . . . . . . . . . Προϊόν αγοράς: . . . . . . . . . . . . . . . S/N: . . . . . . .

Με αγορά προϊόντων

20% έκπτωση
στα Flash

(εξαιρείται το μοντέλο i60)

Ημερομ. εξαργύρωσης: . . . . . . . . . . .
Προϊόν αγοράς: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serial number: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ημερομ. εξαργύρωσης: . . . . . . . . . . Προϊόν αγοράς: . . . . . . . . . . . . . . . .S/N: . . . . . . .

Ημερομ. εξαργύρωσης: . . . . . . . . . . .
Προϊόν αγοράς: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serial number: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Με αγορά προϊόντων

20% έκπτωση
στα Digital
Filter Kit
(σετ UV, CIR-PL, ND8)
Ημερομ. εξαργύρωσης: . . . . . . . . . . .
Προϊόν αγοράς: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serial number: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    
   
   
 24   2017       .
        !! 

   



. "     !#   .

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Παλαιστίνης 8, 17455 Άθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr
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Ο κ.Thomas Nuhnen, Export
Sales της Tamron Εurope

Στιγμιότυπα από την παρουσίαση των νέων φακών ΤΑΜRΟΝ και των τεχνολογικών πλεονεκτημάτων που
ενσωματώνουν από τον κ. κ.Thomas Nuhnen, Export Sales της Tamron για την Ευρώπη.

O κ. Νεκτάριος Αγγελίδης
από τη PHOTOZONE

Στιγμιότυπα από το stand της PHOTOZONE όπου παρουσίασε μικρό μέρος της μεγάλης γκάμας προϊόντων που αντιπροσωπεύει στη χώρα μας.
Σε αυτό το σημείο στα διαλλείματα της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν και να δοκιμάσουν τους φακούς ΤΑΜRΟΝ.

 397 • 
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Ένα ακόμη στιγμιότυπο από ένα σημείο του κατάμεστου μεγάλου αμφιθεάτρου του ΑΚΤΟ

Την εκδήλωση παρακολούθησαν με ενδιαφέρον και αρκετοί ιδιοκτήτες κεντρικών φωτογραφικών καταστημάτων της Αθήνας.
Διακρίναμε μεταξύ αυτών τον κ.Πρόδρομο Γαλαίο και τον κ.Μάρκο Σταυρινάκη

Ο ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
Στην επιτυχία της εκδήλωσης συνέβαλε
επίσης και ο δροσερός μηλίτης οίνος
«ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗΣ» που διανέμει στην
ελληνική αγορά η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
μόνιμος χορηγός και συμπαραστάτης σε όλα
τα event που διοργανώνει το περιοδικό μας!
Εκτός από τον μηλίτη οίνο προσφέρθηκε και
δροσερή μπύρα από νέες μικροζυθοποιίες που
απόλαυσαν παγωμένες όλοι οι συμμετέχοντες.
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43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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Nikon
Ο φωτογράφος Max Leitner παραμορφώνει την προοπτική
Μια αποκλειστική σειρά
φωτογραφήσεων κυκλοφόρησε
σήμερα από τη Nikon και τον
Γερμανό φωτογράφο Max Leitner.
Επιδεικνύοντας τις δυνατότητες
των ευρυγώνιων φακών
Nikkor, οι εικόνες αποτυπώνουν
τις μοναδικές γραμμές της

Σ

αρχιτεκτονικής της Βαρσοβίας,
ενσωματώνοντας στα κάδρα
τον επαγγελματία freerunner
Benni Grams, κατά τρόπο που
διαταράσσει τις προοπτικές και
δημιουργεί οφθαλμαπάτες.

πόλης που σφύζουν από ζωή. Σχολιάζοντας τη φωτογράφιση, ο Max Leitner είπε, «Υπάρχουν
πολλές ενδιαφέρουσες γραμμές γύρω μας και πάντοτε με ενδιέφερε το πώς η φωτογραφία
καταφέρνει να αναλύσει αυτό το περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας τις γραμμές της σύγχρονης
αρχιτεκτονικής για να καθοδηγούν αλλά ορισμένες φορές και να παραπλανούν το θεατή,
μπόρεσα να απεικονίσω συνηθισμένα θέματα με διαφορετική οπτική». Ο Max χρησιμοποίησε
τους παρακάτω φακούς NIKKOR στη λήψη:
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED,
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED και AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G.

 397 • 

11  

τις εικόνες ο Benni έχει στρατηγική θέση ανάμεσα στα πιο όμορφα δείγματα αρχιτεκτονικής
της Βαρσοβίας. O φωτογράφος παίζει με τις γραμμές των κτιρίων με τρόπο που κάνει τους
θεατές να αναρωτιούνται για το τι ακριβώς συμβαίνει στο κάδρο. Η Βαρσοβία είναι γνωστή
για την ποικιλία της αρχιτεκτονικής της, η οποία αντανακλά τη μακρά και ενδιαφέρουσα
ιστορία της πόλης. Οι τοποθεσίες που έχουν επιλεγεί για τις φωτογραφίες αποσκοπούν στο να
ζωγραφίσουν την εικόνα μιας σύγχρονης μητρόπολης, από το εσωτερικό του εμβληματικού
Μουσείου Ιστορίας των Εβραίων της Πολωνίας και του Μουσείου για τη Σφαγή του Κατύν,
έως εξωτερικά πλάνα από τα κτίρια, τις γέφυρες και το πρόσφατα ανακαινισμένο μετρό της

 2017
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Deep Image Prior
Τεχνολογία νευρωνικών δικτύων
για αυτοματοποιημένη διόρθωση
φωτογραφιών

Canon

Γ

Tα νέα camcorder

τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων. Το Deep
Image Prior δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί
εμπορικά αλλά οι ερευνητές που εργάστηκαν
πάνω σε αυτό έδειξαν το demo για να
γνωστοποιήσουν το βαθμό προόδου του
project το οποίο αντί να είναι «εκπαιδευμένο»

διευρυμένο DR mode επιτρέπει την ομαλή συμπίεση σε περιοχές υψηλού
φωτισμού, κάνοντας έτσι δυνατή τη λήψη με ομαλή χρωματική διαβάθμιση και
συγκρατημένη υπερέκθεση. O φακός Ηi-UD μειώνει τα χρωματικά σφάλματα,
η δε λειτουργία Slow/Fast Segment καθιστά δυνατή την λήψη σε ταχύτητα 0.4x
μέχρι 1,200x. Η εγγραφή γίνεται σε φορμά AVCHD και ΜP4, με υψηλό bitrate.
Η XA15 διαθέτει επιπλέον έξοδο HD-SDI και επαγγελματικά τερματικά ήχου.
Η VIHIA HF G21 δεν περιλαμβάνει χειρολαβή. Και τα τρία μοντέλα θα είναι
διαθέσιμα στην αγορά ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2017.

ια μια ακόμη φορά στη φετεινή χρονιά
ανακοινώνεται κάποια πρόταση
για αυτοματοποιημένη αποκατάσταση
προβληματικών ή φθαρμένων φωτογραφιών
ή αύξηση ανάλυσης φωτογραφιών μέσω

με μεγάλη βάση δεδομένων έχει την ικανότητα
εκμάθησης από κάθε εικόνα ξεχωριστά.

Η

Canon ανακοίνωσε τρεις νέες Full HD ελαφριές βιντεοκάμερες, τις
XA15, XA11 και VIXIA HF G21, με αισθητήρα CMOS και οπτικό zoom
20x HD 26.8mm-576mm. Ο επεξεργαστής DIGIC DV 4 επιτρέπει χειρισμό σε
χαμηλό φωτισμό και επίτευξη καλής ποιότητας σε 60p στα 35Mbps, ενώ το

Visvo
Έξυπνες τσάντες τύπου backpack για φωτογράφους και όχι μόνον

Ο

ι τρεις νέες τσάντες πλάτης Visvo Novel 1.0, Novel 2.0, και Novel 3.0 έχουν προβλέψει όλες τις ανάγκες για τον επαγγελματία και
ερασιτέχνη φωτογράφο – παρότι δεν ήταν εξαρχής σχεδιασμένες για αυτόν τον σκοπό! Διαθέτουν ενσωματωμένες θύρες φόρτισης,
φορητή μπαταρία, εναλλακτικό ανιχνευτή GPS, και πολλούς ιμάντες με φωτάκια LED, ακόμα και στους εσωτερικούς χώρους. Τα
αντικραδασμικά υλικά και όλη η αρχιτεκτονική τους ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για τον εξοπλισμό σε περίπτωση πτώσης. Ειδίκότερα, η
1.Ο έχει χωρητικότητα 24 lt. βάρος 1.9 kg, και διαστάσεις 54x34x15 cm. Oι 2.0 και 3.0 χωρούν επιπλέον 11 lt, ζυγίζουν αντίστοιχα 2.3 και 2.5
kg, και είναι ελαφρά πιο κοντές (48x34x15 και 48x34x24). Tο project xρηματοδοτείται με καμπάνια crowdfunding βλ.
https://www.kickstarter.com/projects/visvo/visvo-a-new-generation-of-tech-filled-backpacks
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Epson
Χορός χρωμάτων και σε πολύ λεπτά υφάσματα

H

Epson λανσάρει τον νέο εκτυπωτή υφασμάτων μεγάλου όγκου με τεχνολογία dye
dye-sublimation
sublimation Sure Color SC
SC- F9300
F9300. Το
προφίλ Wide CMYK και τα μελάνια UltraChrome DS, μαζί με τη νέα τεχνολογία Precision Dot για dye-sublimation, στην
οποία περιαμβάνεται μια μονάδα παραγωγής ενδιάμεσων τόνων, παλέτες και ρύθμιση micro-wave, αποτελούν εγγύηση για τη
μέγιστη δυνατή απόδοση εύρους χρωμάτων. Με ταχύτητα εκτύπωσης έως και 108.6 μ²/ώρα και μεγιστοποίηση του χρόνου
συνεχούς λειτουργίας με χαρτιά θερμομεταφοράς, ικανότητα χειρισμού πολύ λεπτών υφασμάτων, και πιστοποίηση Οeko-Tex®
Eco Passport, συνιστά μια ασφαλή, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση για εταιρείες εκτύπωσης που επιθυμούν να εξελίξουν τις
λειτουργίες τους με την τεχνολογία dye-sublimation.

Pinhole Pro S
Ευρυγώνιοι pinhole σε διαδικασία crowdfunding
Oι «φακοί» pinhole δεν αποτελούν καινοτομία υπό την έννοια ότι από τη δεκαετία του 1980 κυκλοφορούσαν τροποποιημένα
«καπάκια» σώματος για τις γνωστές μοντούρες φωτ. μηχανών, με οπή pinhole. Η ψηφιακή τεχνολογία διευκολύνει τους
pinhole «φακούς» κάτι που επαναλαμβάνει σε μοντέρνα εκδοχή η εταιρία Τhingyfy με τους ultrawide pinhole «φακούς»
ProS11 11mm με οπτικό πεδίο 120 μοίρες και ProS 37 με οπτικό πεδίο 60 μοίρες. Θα καλύπονται μοντούρες Micro 4/3, Sony
E-mount, Fujifilm X για τον πρώτο και Sony Alpha, Nikon F, Canon EF και Pentax K για το δεύτερο.
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14mm F1.8 DG HSM

35mm F1.4 DG HSM

50mm F1.4 DG HSM

20mm F1.4 DG HSM

85mm F1.4 DG HSM

24mm F1.4 DG HSM

135mm F1.8 DG HSM

  NIKON, CANON, SIGMA  SONY E-mount       MC-11.
    ,       !  ’ 
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Κodak
Yβριδική

κάμερα και printer

Σ

Η Mini Shot Instant είναι ένα υβρίδιο. Ψηφιακή κάμερα και digital printer μαζί, αποβλέπει στο νεανικό κοινό, στα πάρτι,
τη διασκέδαση και τις συναστροφές, εκεί δηλ. Που μετράει το εφέ της άμεσης εκτύπωσης. Η μηχανή δεν διεκδικεί πρωτεία
τεχνολογίας αλλά είναι ένα fashion item, ένα χαρούμενο ψηφιακό αξεσουάρ που θα γίνει αντικείμενο συζήτησης στην παρέα
και θα τραβήξει τα βλέμματα. Κυκλοφορεί σε τρία μοδάτα χρώματα μαύρο, κίτρινο και λευκό. Ενσωματώνει αισθητήρα
10Megapixel, ενώ οι λήψεις απεικονίζονται στη σχετικά μικρή οθόνη 1,7in. Από πλευράς ελέγχου, έχει δυνατότητα ρύθμισης
του autofocus, της εκφώτισης, του White Balance και του gamma. Χάρη στη συνδεσιμότητα Βluetooth μπορεί να μεταφέρει
τις τραβηγμένες φωτογραφίες σε έξυπνες συσκευές, tablet και smartphone, που τρέχουν λειτουργικό Android ή iOS. Οι
φωτογραφίες τυπώνονται στο ενσωματωμένο mini printer με τεχνολογία θερμικής εξάχνωσης χρωστικών (dye sublimation)
σε τέσσερα περάσματα και σε διαστάσεις πιστωτικής κάρτας ή σε τετράγωνο φορμά 5x5cm με αυτοκόλλητο.

Samsung
O πιο φωτεινός φακός σε κινητό!

Δ

εν είναι κάποια έκδοση του S8 αλλά ένα περιορισμένης
παραγωγής clamshell κινητό που δεν θα εξαχθεί ποτέ στη Δύση
αφού προορίζεται αυστηρά για την China Telecom και θα παραχθεί σε
περιορισμένο αριθμό κοματιών. Πρόκειται το W2018 με λειτουργικό
σύστημα Android 7.1.1 Nougat και κάμερα 12 ΜP, που μοιάζει με αυτή
του Galaxy S8, dual pixel autofocus και οπτική σταθεροποίηση εικόνας.
Υπερέχει όμως χάρη στην κορυφαία φωτεινότητα f/1,5. Διαθέτει δύο
οθόνες Full HD 4.2'', 6GB RAM μνήμη, επεξεργαστή 64bit octa-core
Qualcomm Snapdragon 835 και Αdreno 540 GPU.

Fujifilm X Raw Studio
Ταχύτητα και ευχρηστία για RAW

Τ

αχύτητα στη μετατροπή RAW αρχείων και ευχρηστία
υπόσχεται τo FUJIFILM X RAW STUDIO, που μπορεί
πια να το κατεβάσει κανείς δωρεάν. Η υψηλή ποιότητα
διασφαλίζεται με χρήση του επεξεργαστή X Processor Pro
της συνδεόμενης με USB μηχανής, αντί για τον CPU του
υπολογιστή, ενώ έτσι επιτυγχάνεται ομαλότερα και μέχρι
και 20 φορές πιο γρήγορα η μαζική μετατροπή αρχείων
(batch). Όλες οι παράμετροι μετατροπής στην ίδια την
κάμερα είναι εύκολα διαχειρίσιμες, ενώ τα αποτελέσματα
μπορούν να ελεγχθούν στο ίδιο παράθυρο, με
δυνατότητα ταυτόχρονου zoom. Eίναι συμβατό με
Windows 7 SP1, 8.1, 10 και Mac OS X 10, 10.5, 10.11.6,
10.12.6, 10.13, και τις μηχανές FUJIFILM GFX 50S, X-T2,
X-Pro2, X100F.
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Σώστε τον επαγγελματικό ή τον οικιακό σας χώρο από τον κίνδυνο της πυρκαϊάς
Η μπάλα πυρόσβεσης ΕLIDE FIRE σχεδιάστηκε για την αποτελεσματική πυροπροστασία. Όταν χρειαστεί εκρήγνυται με ελεγχόμενο τρόπο και εξαπολύει ειδική κατασβεστική σκόνη η οποία εκτινάσσεται με δύναμη και επιδρά στην εστία της φωτιάς.
Η μπάλα πυρόσβεσης ELIDE FIRE προστατεύεται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχει περάσει πάνω από
50.000 τεστ ποιοτικού ελέγχου. Έχει αποσπάσει πολλαπλές διακρίσεις όπως χρυσό μετάλλιο
καινατομίας στο Eureka Innovation Awards (Eυρώπη), χάλκινο μετάλλιο Genius
Awards (Ιαπωνία), χρυσό μετάλλιο WIPO Awards, χρυσό μετάλλιο ΚΙΡΑ
Αwards (Nότιος Κορέα) κλπ.

 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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CamFi Pro
Eξελιγμένες προδιαγραφές για τη δεύτερη γενιά

Θ

υμάστε το project CamFi, που αποσκοπούσε να δώσει τη δυνατότητα
ασύρματης επικοινωνίας με WiFi σε ψηφιακές μηχανές χωρίς τέτοιες
προδιαγραφές; Η δεύτερη γενιά είναι εδώ με βελτιωμένες προδιαγραφές
για την ασύρματη μεταφορά δεδομένων με βάση το νεώτερο πρωτόκολλο
802.11ac που έχει δυνατότητα διαμεταγωγής ως 866Mbps, που υπερβαίνουν
κατά πολύ τις προδιαγραφές του WiFi όπως υλοποιείται συνήθως σε
φωτογραφικές μηχανές. Το εξάρτημα προσαρμόζεται στα περισσότερα σώματα
Nikon, Canon και Sony και μάλιστα για την τελευταία αποτελεί τη μοναδική
λύση στην μπάντα 5,8G. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του προέδρου της CamFi
κου Mark Ma, η νεώτερη τεχνολογία επιτρέπει τη μεταφορά ενός τυπικού
αρχείου RAW format 20ΜΒ μέσα σε δύο ως τρία δευτ. Επίσης η χρήση της
μπάντας 5,8G συντελεί στην αποφυγή των παρεμβολών ώστε να διευκολύνεται
η αξιοποιηση σε εκδηλώσεις με πολύ κόσμο. Η συσκευή υποστηρίζει
λειτουργίες timelapse, ΗDR, focus stacking. Επίσης μέσω ενός υπολογιστή (PC/
Mac) ή έξυπνης συσκευής Android/iOS μπορούν να ελέγχονται πολλαπλές
φωτογραφικές μηχανές. H xρηματοδότηση γίνεται μέσω της crowdfunding
πλατφόρμας indiegogo.com

https://youtu.be/303uAe4YvBg

Samsung
S
Τεράστια ενσωματωμένη μνήμη αντί για κάρτες microSD
Τ

H

Samsung είναι η μεγαλύτερη κατασκευάστρια ημιαγωγών στον κόσμο. Δεν
έχει την ίδια θέση στη flash memory αλλά θα ήθελε στα smartphones που
κατασκευάζει να μην προσαρμόζονται προϊόντα άλλων κατασκευαστών. Με αυτό το
κ
πνεύμα είναι εύλογη η είδηση ότι ετοιμάζει ειδικά chip flash memory χωρητικότητας
π
ως μισό Terabyte για τα smarphone, καταργώντας defacto την θύρα επέκτασης
ω
microSD. Aναγγέλθηκε λοιπόν η έναρξη παραγωγής του πρώτου chip Εmbedded
m
Universal Flash Storage (eUFS) χωρητικότητας 512GB! Πολύ πιθανόν δε, την
U
εεπόμενη χρονιά να το δούμε στη ναυαρχίδα της Samsung (Galaxy Note 9, ίσως). Σε
παρόμοιο chip μπορούν να βρουν χώρο ως 130 λεπτα videoclipUHD. Οι επιδόσεις
π
εείναι κορυφαίες με ανάγνωση δεδομένων στα 860ΜΒ/sec. και εγγραφή στα 255ΜΒ/
ssec αντιστοίχως δηλ. περίπου οκτώ φορές καλύτερες από την πιο γρήγορη σημερινή
κάρτα MicroSD, πιθανόν λόγω χρήσης ιδιόκτητου διαύλου επικοινωνίας με τη CPU.
κ
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Upload φωτογραφιών
Ελάττωση του εβδομαδιαίου
αριθμού σε 7 από το 500px

Τ

ο γνωστό δίκτυο διαμοιρασμού
φωτογραφιών προχώρησε πριν μερικούς
μήνες σε μία σημαντική αλλαγή των όρων
του δωρεάν λογαριασμού, η οποία πέρασε
απαρατήρητη από αρκετούς φωτογράφους.
Μέχρι πρότινος κάθε χρήστης δωρεάν
λογαριασμού δικαιούταν να ανεβάζει έως
είκοσι φωτογραφίες/εβδομάδα, ενώ πλέον με
βάση τις νέες προϋποθέσεις ο αριθμός αυτός
έγινε επτά(!). Μάλιστα να θυμίσουμε πως o
μέγιστος αριθμός φωτογραφιών συνολικά (σε
δωρεάν λογαριασμό) είναι 2.000. Το γεγονός
αυτό δυσαρέστησε, όπως ήταν αναμενόμενο,
πολλούς χρήστες οι οποίοι προτίμησαν να
μεταφέρουν το υλικό τους σε ανταγωνιστικές
πλατφόρμες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
ανταγωνιστικής υπηρεσίας είναι το δημοφιλές
Flickr, που δεν συνοδεύεται από παρόμοιους
περιορισμούς στο upload υλικού και
προσφέρει αναμφίβολα το καλύτερο πακέτο
(αποθηκευτικό χώρο 1TB έναντι 60GB του
500px)

Freefly
Gimbal για smartphone

H

Freefly κατασκευάζει εδώ και αρκετά χρόνια gimbal και drone για
κινηματογραφιστές υψηλών απαιτήσεων. Η ολοένα και σημαντικότερη
βελτίωση των φωτογραφικών υποσυστημάτων των smartphone είναι πλέον
γνωστή σε όλους και αφορά και το κομμάτι του video. Πρωταρχική ανάγκη στη
συγκεκριμένη κατηγορία είναι η σταθερότητα. Εδώ έρχεται το Movi, ένα gimbal
που προορίζεται αποκλειστικά για smartphone και έχει σχεδιασμό που θυμίζει τα
αντίστοιχα επαγγελματικά της βιομηχανίας του κινηματογράφου. Προσφέρει έξι
διαφορετικές λειτουργίες λήψης: Majestic, Echo, Timelapse, Movilapse, Smartpod,
Orbit, σχεδόν για κάθε στυλ κινηματογράφησης. Υποστηρίζει smartphone έως
3,5in. (για την ώρα μόνο iPhone) και επικοινωνεί με με το λειτουργικό σύστημα
των συσκευών μέσω Bluetooth. Η σταθεροποίηση γίνεται με βάση τρεις άξονες.
Τροφοδοτείται από μπαταρία λιθίου, ενώ το βάρος του δεν ξεπερνά τα 600 γραμ.

https://youtu.be/-giQguOARJ4

Canon
Δυο εκτυπωτές PIXMA για οικιακή χρήση

Π

ροσφέροντας μέγιστο μέγεθος
εκτύπωσης φωτογραφίας 10χ15εκ.
(χωρίς περιθώρια) οι εκτυπωτές PIXMA TS205
και TS305 προορίζονται για οικιακά γραφεία.
Χάρη στην τεχνολογία WiFi, ο χρήστης
μπορεί να στέλνει ασύρματα το υλικό στους
εκτυπωτές, με τη βοήθεια smartphone/

 397 • 
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tablet, εξοικονομώντας χρόνο. Υποστηρίζει δύο δοχεία μελάνης (ασπρόμαυρο και έγχρωμο),
ενώ η μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης μιας φωτογραφίας 10x15εκ. δεν ξεπερνά τα 65δευτ. Επίσης,
δέχονται δοχεία XL για σχεδόν διπλάσιες εκτυπώσεις. Όσον αφορα στις εκτυπώσεις εγγράφων
υποστηρίζει μεγέθη χαρτιού που φθάνουν έως το Α4. Και οι δύο εκτυπωτές συνοδεύονται από
τα προγράμματα διαχείρισης και εκτύπωσης φωτογραφιών My Image Garden και Easy-WebPrint
EX. Με διαστάσεις 426 x 255 x 131mm (TS205)/430 x 282 x 143mm (TS305) μπορούν τα
τοποθετηθούν ακόμα και στα πιο μικρά γραφεία, δίχως να δεσμεύουν ωφέλιμο χώρο.

 2017
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Πλάτων Ριβέλλης

Φωτογραφική
Λέσχη Πάτρας
«Ηδύφως»
Πρόσφατες εκδηλώσεις

Χάρης Κακαρούχας

Γιώργος Δεπόλλας

Μ
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έσα σε σύντομο διάστημα
η Φωτογραφική Λέσχη
Πάτρας «Ηδύφως» φιλοξένησε
τρεις σημαντικούς φωτογράφους.
Η αρχή έγινε με τον Χάρη
Κακαρούχα στις 4 Νοεμβρίου, ο
οποίος, αφού παρουσίασε την
πλούσια δουλειά του, συζήτησε
με τα παρευρισκόμενα μέλη
γενικότερα θέματα πάνω στη
φωτογραφία. Ο Πλάτων Ριβέλλης
πραγματοποίησε διήμερο
σεμινάριο στις 18 και 19 του ίδιου
μήνα, δίνοντας την ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να δείξουν δικά
τους portfolio και να ακούσουν
αναλυτικούς σχολιασμούς. Στις
3 Δεκεμβρίου ο χειμαρρώδης
Γιώργος Δεπόλλας για πάνω
από 5 ώρες ταξίδεψε το κοινό σε
μαγικές φωτογραφικές οάσεις, με
εικόνες και σκέψεις.
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Medphoto
Πρόσκληση συμμετοχής
στο διαγωνισμό

Γ

ια λίγες μέρες ακόμη θα είναι ανοιχτός ο
φετινός διαγωνισμός του Μεσογειακού
Φεστιβάλ Φωτογραφίας Medphoto. Στόχος
της διοργάνωσης είναι να ανακαλύψει
και να προβάλει νέους φωτογράφους,
τιμώντας με το διεθνές βραβείο “Medphoto
Award” μια εν εξελίξει ή ολοκληρωμένη
δουλειά. Οι συμμετέχοντες καλούνται να
υποβάλουν στο διαγωνισμό μια σειρά
ως 12 φωτογραφίες, μαζί με κείμενο 300
λέξεων το οποίο να περιγράφει το θέμα
και το σκοπό του συγκεκριμένου πρότζεκτ.
Το κόστος συμμετοχής είναι 20 ευρώ ανά
πρότζεκτ. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
υποβάλει μία μόνο φωτογραφική σειρά. Ο
νικητής του διαγωνισμού θα βραβευθεί με
το ποσό των 3.000 ευρώ ενώ επιλεγμένα
από τους κριτές έργα θα δημοσιευτούν στο
LensCulture.
Υποβολή: έως 10 Δεκεμβρίου
Πληροφορίες – Συμμετοχή: Medphoto
Award, http://medphoto.gr

Face Forward …into my home...
...στο ΕΜΣΤ

Α

ποτέλεσμα ενός διαδραστικού προγράμματος που εστιάζει στους πρόσφυγες,
η έκθεση παρουσιάζει τις αφηγήσεις ανθρώπων που αναγκάστηκαν να
αφήσουν την πατρίδα τους και προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στην
Ελλάδα. Φωτογραφικά πορτραίτα και ηχητικά κείμενα των προσωπικών ιστοριών
τους συνθέτουν το “Face Forward …into my home”, ένα πρόγραμμα στο
οποίο συμμετέχουν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Αθήνα. Το
πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA,
από το τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΕΜΣΤ, σε συνεργασία με την
Ύπατη Αρμοστεία του OHE για τους Πρόσφυγες και με τη χρηματοδότηση του
τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (ECHO).
Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Ιανουαρίου
Διεύθυνση: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρρόης και Αμβρ.
Φραντζή, Αθήνα
Πληροφορίες: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Τηλ. 2111019000-99,
protocol@emst.gr, http://www.emst.gr

«Εισαγωγή στο
Photoshop»
Ταχύρρυθμο σεμινάριο

Τ

ο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
διοργανώνει ταχύρρυθμο
σεμινάριο επεξεργασίας αφιερωμένο
στο Photoshop. Κατά τη διάρκεια
των συναντήσεων θα αναλυθούν
όλα τα εργαλεία του Photoshop έτσι
ώστε οι συμμετέχοντες να μάθουν
να χρησιμοποιούν με ευχέρεια το
μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων
του προγράμματος. Εισηγήτρια του
σεμιναρίου είναι η Εύα Νταραρά. Μετά

Σεμινάριο: 9, 10, 16 και 17 Δεκεμβρίου, 15.30 – 18.30
Διεύθυνση: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Στρατηγού Κοντούλη 3, Αθήνα
Κόστος: 70 ευρώ
Πληροφορίες – Συμμετοχή: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Τηλ. 2109211751,
contact@hcp.gr, http://hcp.gr

την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα
δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις
παρακολούθησης από το Ελληνικό
Κέντρο Φωτογραφίας.
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«Αccelerated light»
Του Βασίλη Νόστη

Σ

την πρώτη του ατομική έκθεση
ο Βασίλης Νόστης παίζει με την
ταχύτητα και την κίνηση του φωτός. «Η
απεικόνιση του κόσμου μέσα από το
φως είναι ο λόγος που με τράβηξε η
τέχνη της φωτογραφίας» παρατηρεί o
φωτογράφος για το νέο του πρότζεκτ με
τίτλο “accelerated light”.
Την έκθεση διοργανώνει και επιμελείται η
ομάδα f14 κοινόν φωτογράφων.
Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: f14 gallery, Μητσαίων 3,
Αρχαία Αγορά, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: f14 κοινόν φωτογράφων,
Τηλ. 2310244714, info@f14.gr,
http://www.f14.gr

Photometria Awards 2017
love & Φωτοbook Dummy Awards 2017
Οι δύο εκθέσεις στην Αθήνα

Σ

την Αθήνα μεταφέρονται οι δύο εκθέσεις του διεθνούς φεστιβάλ Photometria.
Στη έκθεση με θέμα “Love” παρουσιάζονται οι 25 καλύτερες φωτογραφίες
που επιλέχθηκαν από την κριτική επιτροπή της φετινής διοργάνωσης. Παράλληλα
εκτίθενται τα φωτογραφικά βιβλία που διακρίθηκαν το 2017 στο διαγωνισμό
“Φωτοbook Dummy Awards”. Τις εκθέσεις διοργανώνουν το Photometria –
International Photography Festival και o Χώρος Τέχνης Μελάνυθρος.
Εγκαίνια: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 23 Δεκεμβρίου
Διεύθυνση: Μελάνυθρος | Χώρος Τέχνης, Ζάππα 4, Αθήνα
Πληροφορίες: Photometria, http://www.photometria.gr

ΕΔΙΠΤ

Magnum Photos

Βραβείο “Βλάσσης Σωκρατίδης”

Σ

τον Ευάγγελο Παπαλιό θα απονεμηθεί στο
τέλος Γενάρη το δημοσιογραφικό βραβείο
“Βλάσσης Σωκρατιδης” του Ιδρύματος Προαγωγής
της Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση, ύστερα
από συνεδρίαση της επιτροπής που είχε ορίσει το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΤ, αποτελούμενη
από τους Μιχάλη Σαββάκη, Κωνσταντίνο
Σπύρου, Πέννυ Καλύβα. Ο Ευάγγελος Παπαλιός
είναι εκδότης μεταξύ άλλων των περιοδικών
“ΑdBusiness”, “Retail Business', “CSR Review”,
“Estetica Hellas”, “All Star Basket”, “Manager”,
“Business News Magazine”.
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Πρόσκληση για ανάδειξη νέων μελών

Τ

ο Magnum Photos καλεί όσους φωτογράφους θα ήθελαν, να υποβάλουν
τα portfolio τους, σε έναν διαγωνισμό με στόχο την ανάδειξη νέων μελών.
Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες που θα ξεχωρίσουν θα τιμηθούν ως υποψήφια
μέλη, τίτλος που στοχεύει στο να γνωριστούν οι νέοι φωτογράφοι με τα
παλαιότερα μέλη της οργάνωσης. Το θέμα των portfolio για το συγκεκριμένο
διαγωνισμό είναι ελεύθερο.

Υποβολή: έως 31 Ιανουαρίου
Πληροφορίες – Συμμετοχή: Magnum Photos 2018, https://www.picter.com/
magnum-photos/submissions-2018
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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

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

Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

31/5/2016 11:14:16 πμ

29/3/2016 1:14:51 μμ
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης

Ποια είναι καλή
φωτογραφία;

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom





  

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...

Cover_.indd 1
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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


 !



Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
1 Φεβρουαρίου
2018

28/9/2017 5:00:52 μμ

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

14+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika.indd 1
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Φωτ.: Μεγάλο Βραβείο, Koh Leong Seng (Σιγκαπούρη)

Φωτ.: Perspectives Often Missed Τρίτη Θέση, itchban (Αυστραλία)

Φωτ.: Perspectives Often Missed Πρώτη Θέση, Damia Tesorero (Ισπανία)

Olympus
Άνοιξαν οι συμμετοχές στο διεθνή διαγωνισμό

Η

Olympus ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες την έναρξη του φετινού διεθνούς φωτογραφικού της διαγωνισμού, καλώντας φωτογράφους
από όλο τον κόσμο να δηλώσουν συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποιο είδος φωτογραφικής
μηχανής θέλουν και να διεκδικήσουν βραβεία σε έξι κατηγορίες, υποβάλοντας έως πέντε φωτογραφίες σε καθεμία. Οι κατηγορίες του
διαγωνισμού είναι: “Getting Outside”, “Art”, “Power of Life”, “Light”, “Stories”, “Connections to Cherish”. Δείτε παρακάτω μερικές
από τις φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον περσινό διαγωνισμό.
Υποβολή: έως 26 Φεβρουαρίου
Πληροφορίες – Συμμετοχή: Olympus Global Open Photo Contest, https://gopc.olympus-global.com
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254 , 17x24, ISBN 978-960-7704-14-6
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