Θέμα: “Μινιμαλισμός”,
3.613 συμμετοχές! Παρουσίαση σε 43 σελίδες
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ΓΚΑΛΕΡΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
ΣΑΣ ΣΤΗΛΗ

TEST

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

ΤΕΧΝΙΚΗ

NEO TEYXOS!
Kυκλοφορεί
στα περίπτερα

Πορτραίτο B' Mέρος

PORTFOLIO
Βασίλης Αρτίκος
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ΦΩΤΟΦΡΑΚΤΗΣ

Ιστορία, τεχνολογία,
leaf & focal plane,
συστήματα ελέγχου

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...



Χρόνια Πολλά!

    

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

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τις Χριστουγεννιάτικες αγορές σας!

 

Καλά Χριστούγεννα! Ευτυχές & δημιουργικό το νέο έτος 2018!
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Θέλουμε;
Περί σωματείων & συνδικαλισμού ο λόγος.
Με αφορμή το editorial του Photobusiness Weekly 397
Το Photobusiness Weekly δημοσίευσε
στην προηγούμενη έκδοσή του
Νο 397 από τούτη εδώ τη στήλη
μία σειρά από σκέψεις για την
ιδιαιτερότητα του «συνδικαλίζεσθαι»
στην σημερινή εποχή της
παγκοσμιοποίησης των οικονομιών,
της ανάπτυξης του διαδικτύου και
των ιδιαιτεροτήτων της χώρας μας
λόγω της συμμετοχής μας στην
Ευρωπαϊκή αγορά, των οικονομικών
μας προβλημάτων κλπ. Αυτό το
σημείωμα στάθηκε η αφορμή για
την παρακάτω επιστολή που μας
απέστειλε ο Γιάννης Γκουτζουρής
από την Ένωση Φωτογράφων &
Βιντεογράφων Γάμου «Παπιγιόν»
την οποία δημοσιεύουμε χωρίς
καμία περικοπή.
Τ.Τ.

Α

γαπητέ κύριε Τζίμα,
Θα αρχίσω με μία αναφορά
στη νομοθεσία όπου σύμφωνα
με τις διατάξεις της περίπτωσης
ΣΤ’ της παρ.8 του άρθρου 1 της
ΠΟΛ.1006/31.12.2013 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,
όπως ισχύει, ορίζεται ότι αποδίδεται
υποχρεωτικά Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.), μεταξύ άλλων
και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Κάθε ένωση προσώπων, σύλλογος ή
σωματείο, είναι νομικό πρόσωπο μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένο
μετά την σύστασή του να προβεί
στη λήψη Α.Φ.Μ., σε υποβολή
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

και σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου. Κάθε τράπεζα για ν’ ανοίξει
τραπεζικό λογαριασμό σε σύλλογο ή σωματείο απαιτεί το ΑΦΜ του συλλόγου, αντίγραφα
ταυτότητας του προέδρου και του ταμία, αντίγραφο πρακτικού εκλογών, πρακτικό
σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου και καταστατικό. Ωστόσο για τη λήψη Α.Φ.Μ.
συλλόγων & σωματείων των οποίων η ημερομηνία σύστασης ανάγεται σε παρελθόντα
έτη (ακόμη και πριν από την έναρξη του μητρώου TAXIS - 1998) χρειάζεται το έγγραφο
σύστασης και πιστοποιητικό μεταβολών.
Ποιος ο λόγος αναφοράς όλων αυτών των παραμέτρων;
Η αναφορά γίνεται για να παρουσιαστεί το μέγεθος της δυσκολίας σύστασης ενός
σωματείου αλλά και για να αναρωτηθούν τα υπάρχοντα μέλη παλαιότερων σωματείων για
την εγκυρότητα του φορέα που τους εκπροσωπεί. Είναι εύκολο κάποιος να συμπεράνει
την ύπαρξη προσωπικής ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου όπως εύκολο
είναι – μέσω διαδικτύου – να ανακαλύψει τις δυνατότητες και τα δικαιώματα που έχει
πλέον η δευτεροβάθμια αλλά και η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που φέρεται
ως αρμόδια για την προάσπιση των συμφερόντων του.
Ποιος ο ρόλος σήμερα των σωματείων; Ποια είναι η ανάγκη ύπαρξης και ποια η αιτία
που παρακινεί κάποιον να ασχοληθεί ή να συνδράμει με την εγγραφή του;
Είναι πασίγνωστη η φράση «Η ισχύς εν τη ενώσει». Είναι σίγουρα διαφορετική
η αντιμετώπιση ενός αιτήματος που προέρχεται από μία ένωση προσώπων, από
ένα σωματείο, από ένα νομικό πρόσωπο με κάποιο πλήθος μελών προς μία ομάδα
επιχειρηματιών για την τιμολογιακή πολιτική τους ή προς έναν ιστοχώρο με αναρτημένο
ένα κείμενο που κρίνεται προσβλητικό για τον κλάδο.
Είναι όμως όλα αυτά προφανή για όλους;
Θέλουμε – όπως εύστοχα αναρωτιέστε στο κείμενό σας – να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
προς μία κατεύθυνση; Θέλουμε να υπάρχει πιστοποίηση; Επιθυμούμε τη δημιουργία
ενός μητρώου όπου θα δίνεται η δυνατότητα στο κοινό να γνωρίζει ποιοι είναι οι
αδειοδοτημένοι και ποιο είναι το γνωστικό τους αντικείμενο, προσφέροντας έτσι μία λύση
στο πρόβλημα “παραοικονομία”;
Εμείς στο Παπιγιόν φρονούμε ότι είναι αναγκαία η έκδοση επαγγελματικών ταυτοτήτων
και ήδη έχουμε καταρτίσει πλάνο ενεργειών προς αυτήν την κατεύθυνση. Καθιερώνουμε
τακτικές συναντήσεις ενημέρωσης τόσο για τα μέλη όσο και για τα μη μέλη. Στοχεύουμε
σε αποκεντρωμένες δράσεις με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών συναντήσεων και
επιμορφωτικών σεμιναρίων με ελάχιστο έως μηδενικό κόστος συμμετοχής των μελών μας.
Δημιουργούμε μία στρατηγική προώθησης της ένωσης «Παπιγιόν», στο ευρύτερο κοινό
έτσι ώστε να αναδειχθεί η αξία της φωτογράφισης και κινηματογράφησης ενός γάμου.
Πιστεύουμε ότι μαζί είμαστε καλύτεροι και αυτό το θέλουμε!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Πρόεδρος Ένωσης Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμου «Παπιγιόν»
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«Δεν αντέχω άλλο, παραιτούμαι!!!»
Επιστολή παραίτησης του φωτορεπόρτερ Βασιλείου Κουτρουμάνου από τη θέση του Ταμία
της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.)
Προς το ΔΣ της ΕΦΕ
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017
Κύριοι συνάδελφοι,
Μετά λύπης μου σας ενημερώνω ότι αποφάσισα να παραιτηθώ από μέλος του ΔΣ της Ε.Φ.Ε. και φυσικά από το
αξίωμα του Ταμία του ΔΣ. Θεωρώ ότι η συμπεριφορά ορισμένων συναδέλφων προς το άτομό μου προσβάλλει την
προσωπικότητά μου ως επαγγελματία φωτογράφου και φωτορεπόρτερ και μειώνει και εξευτελίζει την προσφορά
μου στην Ένωσή μας τα τελευταία 12 έτη. Θεωρώ ότι υπηρέτησα το αξίωμα του Ταμία και μέλους του Δ.Σ. όλα αυτά
τα χρόνια με αξιοπρέπεια, εντιμότητα και αυταπάρνηση. Απόδειξη αυτού είναι η αναγνώριση των συναδέλφων που
επανειλημμένα με τίμησαν με την ψήφο τους, δίνοντάς μου την πρώτη θέση σε ψήφους μεταξύ των μελών του ΔΣ.
Δεν έφτασα όμως στο σημείο αυτό μόνο εξ αιτίας των επανειλημμένα προσβλητικών συμπεριφορών ορισμένων.
Όπως είπε πολύ καιρό πριν ένας μεγάλος πολιτικός και στοχαστής «Για να επικρατήσει το κακό, φτάνει μόνον οι καλοί
άνθρωποι να μη κάνουν τίποτα!». Η απάθεια λοιπόν κάποιων άλλων μελών του Δ.Σ. (και όχι μόνο) ήταν η σταγόνα που
ξεχείλισε το ποτήρι και γι αυτό ανακοινώνω και την παραίτηση μου, την οποία θα κοινοποιήσω και σε όλα τα μέλη της
Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, αλλά και τις άλλες Ενώσεις του Τύπου και την κοινή γνώμη.
Η κίνηση μου αυτή δεν γίνεται μόνο για να προστατέψω την προσωπικότητά μου αλλά, πρωτίστως, για να
αποτελέσει ένα «ταρακούνημα» και ένα έναυσμα για αλλαγή της πορείας της ΕΦΕ προς την ανυποληψία και
νομοτελειακά την διάλυση! Δυστυχώς της παραίτησής μου έχουν προηγηθεί και οι παραιτήσεις της κας Τατιάνας
Μπόλαρη από την θέση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, του κου Γιώργου Παπαθανασίου από μέλος του
Δ.Σ και εσχάτως της κας Φανής Γεννατά από την θέση της Προέδρου της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Φ.Ε. καθώς και η
άρνηση αποδοχής της θέσης του συμβούλου από τα μέλη (εκλεγέντα στις πρόσφατες αρχαιρεσίες) κκ.Βασίλη Βερβερίδη,
Ανδρέα Παπακωνσταντίνου και Παναγιώτη Μοσχανδρέου.
Κατόπιν τούτων δεσμεύομαι να παραδώσω όλα τα έγγραφα που αφορούν το Ταμείο (έσοδα, έξοδα, μπλοκ
εισπράξεων, οικονομικό απολογισμό κλπ.) αμέσως μόλις μου ζητηθεί από την τριμελή εξελεγκτική επιτροπή, μόλις
βέβαια έρθει σε νόμιμη σύνθεση η οποία αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται λόγω της παραίτησης της Προέδρου.
Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου καθώς και για περαιτέρω διευκρινίσεις στην προσεχή Τακτική
Γενική Συνέλευση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ
Φωτορεπόρτερ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Ο Βασίλης Κουτρουμάνος έχει δραστηριοποιηθεί πολύ ενεργά στο συνδικαλιστικό κίνημα των επαγγελματιών φωτογράφων
σε πολλά σωματεία και ενώσεις. Συγκεκριμένα: Υπηρέτησε «4.369» ημέρες - όπως μας έγραψε- την ΕΦΕ από την θέση του
Ταμία έχοντας διεκπεραιώσει στο ακέραιο «12 ετήσιους προϋπολογισμούς και απολογισμούς χρήσης» λαμβάνοντας «από
100 ψήφους στις Γ. Συνελεύσεις». Διετέλεσε μέλος ΔΣ από το 1994 στην ΕΚΦΑ & από το 1998-2004 στο ΔΣ της ΠΟΦ.
Είναι μέλος στην Αμερικανική Ένωση Φωτορεπόρτερ & στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών Τύπου. Τα τελευταία επίσης
10 χρόνια εξελέγη μέλος στην Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και είναι ο μοναδικός Έλληνας Φωτορεπόρτερ που πήρε
επίσημη διαπίστευση στα σημαντικότερα διεθνή αθλητικά γεγονότα τα τελευταία 5 χρόνια.
Έχει βραβευθεί (2017) με το βραβείο του Ιδρύματος Μπότση από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώ έχει λάβει
ακόμη 14 συνολικά βραβεία για την συνδικαλιστική του δράση και εν γένει για το έργο του.
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Σωματείο Φωτογράφων &
Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας
Μόλις ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη και απευθύνει πρόσκληση στους φωτογράφους
της Βορείου Ελλάδος να εγγραφούν ως μέλη
Το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η
πρώτη ιστορική εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των
Αντιπροσώπων του στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων.
Τα πέντε μέλη που εξελέγησαν για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι κατά αλφαβητική σειρά οι:
Αλέπα Κατερίνα, Δημάκης Βασίλειος, Νικολάκης Έκτορας, Σβανιά Ιωσηφίνα και Σολιόπουλος Ηρακλής.
Οι θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα προκύψουν κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας των πέντε εκλεγμένων
μελών του, το επόμενο χρονικό διάστημα και βάση του καταστατικού.
Ως μέλη της ελεγκτικής επιτροπής βάση της μυστικής ψηφοφορίας των μελών του Σωματείου ορίστηκαν οι: Ατέσης
Γεώργιος, Μπαϊρακτάρη Ειρήνη, Γκώτη Βούλα. Τέλος αντιπρόσωποι του Σωματείου Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής
Μακεδονίας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων ορίστηκαν βάση της μυστικής ψηφοφορίας οι: Ατέσης Γιώργος,
Βάιος Βήτος, Γατζόπουλος Θωμάς, Κίτσος Τρύφων, Σβανιά Ιωσηφίνα, Σολιόπουλος Ηρακλής.
Τα μέλη του Σωματείου θέλουν να ευχαριστήσουν το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο για την προσπάθεια του να φτάσουμε
στην εκλογική διαδικασία και να πάρει μορφή το νέο Σωματείο και συγκεκριμένα τους: Δημάκη Βασίλειο, Κομνηνό Ευστάθιο,
Μπαϊρακτάρη Ειρήνη, Σβανιά Ιωσηφίνα, Σολιόπουλο Ηρακλή, Φωκά Αναστάσιο. Ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Φωτογράφων, κ.Σπύρο Διαμαντόπουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στην εκλογική διαδικασία και απάντησε στις
ερωτήσεις που του τέθηκαν. Τέλος ευχαριστίες σε όλες τις εταιρείες που παραβρέθηκαν και προσέφεραν δώρα για τα μέλη του
Σωματείου (Κονχυλάκης, Στάμος Α.Ε, Alboom Digital , Art Point, Arx Photolab, Avb Photoworld , Camera Lab, Combassbook,
Macleo Album, My Albums, Merκοuri, Prolab, Technofilm, ThessAlbum), τα οποία αποδόθηκαν κατόπιν κλήρωσης.
Το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας καλεί όλους τους Επαγγελματίες Φωτογράφους
και Εικονολήπτες να συμμετάσχουν στην μεγάλη προσπάθεια που γίνεται να υπάρχει κοινή δράση σε ότι αφορά τα πολλά
προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο της επαγγελματικής φωτογραφίας στην χώρα μας.
Περισσότερες πληροφορίες και τρόπο επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Σωματείου

www.sppv.gr.

Με εκτίμηση
Τα μέλη του Δ.Σ.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων
Νέο διοικητικό συμβούλιο

Μ

ετά την λήξη του 19ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων, που πραγματοποιήθηκε
το διήμερο 9 και 10 Δεκεμβρίου, εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο. Πρόεδρος ανακηρύχθηκε
ο Σπυρίδων Διαμαντόπουλος ενώ Α’ αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Μανιώρος, Β’ αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης
Τσιγκούλης, γραμματέας ο Ανδρέας Ανδρεόπουλος, ειδικός γραμματέας ο Νικήτας Κώτσιαρης, ταμίας
ο Νικόλαος Μπεθάνης και μέλη ο Ζήσης Κυριακίδης, ο Βασίλειος Στάμος και ο Γεώργιος Κωνσταντινίδης.
Αντιπρόσωπος για την ΓΣΕΒΕΕ θα είναι ο Ανδρέας Ανδρεόπουλος.
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...Στο πνεύμα των ημερών
Έξυπνες προσεγγίσεις των Χριστουγέννων σε διαφημίσεις

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

\\\UMTYTLW

ÃòøêôöîõÝëõêóΚωνσταντίνα Γκιτάκου Æêâ÷èíàôæêóΆννα Μανουσάκη
ÔöîõÝëõæóΦωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης
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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: . . . . . . . . . . . . . . . S/N: . . . . . . .

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

Με αγορά προϊόντων

20% έκπτωση
στα Flash

(εξαιρείται το μοντέλο i60)

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

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

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: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

./ 012 3456478 /59:;1 </= =<478 3; >= 34=<?=@3/A>:1
728 BC DEFE?G4H; BIJK 5@ EL;5/M@A?71 MHF@; F=@=5@A?0@21
./ 012 EF3@N5E/8 ME1 =>4HO1@=/ 5E 0PPE8 @479;5E8 3456478 Q59:;1 ?794/ EL=1@PR5E28 @21 =3>E?0@21

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
¿Ê¿ÇÏÐ»ËÆÓ ²ÑºË¿q¯ÆÊqXXXQIPUP[POFHS
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Υπόσχονται κάποια μελλοντική αμοιβή
που και αυτή είναι τόσο ασήμαντη ώστε να
καταντάει αξιοθρήνητη και εξευτελιστική
για τους φωτογράφους.
Ας θαυμάσουμε την Adobe. Την ίδια
εταιρία που χρεώνει τους φωτογράφους
με αξιοσημείωτα ποσά για το software
αλλά τους εκμεταλλεύεται ασύστολα
με γλίσχρες αμοιβές. Μια έρευνα στο
διαδίκτυο αποδεικνύει -προς έκπληξή
μας- ότι οι παραπάνω αμοιβές δεν
αποτελούν την εξαίρεση αλλά τον κανόνα.
Η αμοιβή βάσης του Shutterstock για το

Μicrostock φωτοθήκες
Αμοιβές φωτογράφων για ...κλάμματα
Όταν γνώρισαν τεράστια επιτυχία και εμπορική απήχηση τα microstock agencies,
πολλοί έσπευσαν να πανηγυρίσουν: Οι φωτογράφοι θα είχαν μια καλή ευκαιρία να
αυξήσουν το εισόδημά τους, απευθυνόμενοι στην παγκόσμια αγορά. Και ίσως δεν
θα πλούτιζαν αλλά τουλάχιστον θα αποκόμιζαν κάποια συμπληρωματικά έσοδα,
τονώνοντας την κερδοφορία σε μια εποχή που το επάγγελμα υποφέρει. Αυτό
ευελπιστούσαμε όλοι. Όμως η πραγματικότητα είναι σκληρή και η γλώσσα των
αριθμών αδυσώπητη.

Τ

ο παράδειγμα του αμερικανού φωτογράφου Alan Smithe είναι χαρακτηριστικό.
Σχετίζεται με τη φωτοθήκη Adobe Stock που συνδέεται μάλιστα απευθείας με τις
δημοφιλείς εφαρμογές του Adobe Cloud. O Alan είναι αεροκινηματογραφιστής και στα
πλαίσια της ενασχόλησής του, περιστασιακά βγάζει μερικές ωραίες αεροφωτογραφίες,
μερικές από τις οποίες έχει υποβάλει σε διάφορες microstock φωτοθήκες. Συνήθως
κάθε χρήση του αποφέρει αμοιβή ανά χρήση της τάξης των 15-30 δολ. Τίποτε αξιόλογο,
ιδιαίτερα για τα αμερικανικά δεδομένα.
Όμως φανταστείτε την έκπληξή του, όταν έλαβε την εκκαθάριση αμοιβής από το Adobe
Stock. Και μάλιστα με τη μορφή ευχαριστήριου email όπου πανηγυρικά η φωτοθήκη
ενημέρωνε το νέο συνεργάτη για την αμοιβή του. Που ανερχόταν στο συγκλονιστικό
ποσόν των 18cents! Απορημένος ο δημιουργός ζήτησε διευκρινήσεις. Και πήρε την
απάντηση ότι η αποτίμηση έγινε βάσει της λογικής του συνδρομητικού πακέτου που
χρεώνει τον “τελικό καταναλωτή” εικόνων (προφανώς όχι ιδιώτη) με 200 δολ. για σύνολο
750 εικόνων σε διάρκεια ενός μήν. Αυτό επιμερίζεται σε 0,27δολ. ανά φωτογραφία. Στο
φωτογράφο καταλήγει μερίδιο 35% οπότε ο Alan θα πρέπει να θεωρηθεί και τυχερός που
πήρε 0.18δολ. Λίγο καλύτερες αμοιβές φέρνει το πακέτο των 10 φωτογραφιών το μήνα για
29.95δολ. που συνεπάγεται αμοιβή 1 δολ. ανά εικόνα. Εντυπωσιακό, δε νομίζετε;
Τα microstock agencies γιγαντώθηκαν με τη στήριξη των φωτογράφων που συνεισέφεραν
τεράστιους όγκους φωτογραφικού υλικού. Επί της ουσίας παραχώρησαν -χωρίς καμία
άμεση ανταπόδοση- το αρχικό κεφάλαιο για να στηθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Ενώ δηλ.
αν θες να φτιάξεις ένα βιβλιοπωλείο, εκτός από το κτήριο, τις υποδομές και το προσωπικό,
πρέπει να βάλεις βιβλία στα ράφια και να τα πληρώσεις με κάποιο τρόπο, το ίδιο για να
φτιάξεις ένα supermarket κ.ο.κ. για τα πρακτορεία αυτού του τύπου δεν ισχύει αυτή η
προϋπόθεση. Όπως λέει ο λαός μας, κάνουν μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα, επαιρόμενα
για την θεματική πληρότητα και ευρύτητα, εντυπωσιάζοντας τους δυνητικούς πελάτες.



    

συνδρομητικό τιμολόγιο ξεκινάνε από
25cents ανά εικόνα!
Κατά πόσο συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί
με τις αποτιμήσεις αυτές, αποτελεί θέμα
προς συζήτηση. Όπως και το ποσοστό
της microstock φωτοθήκης, που κρατάει
το μερίδιο του λέοντος. Όταν κάποτε οι
συμβατικές φωτοθήκες παρακρατούσαν
το 50% και μάλιστα με τιμοκατάλογο
ανά εικόνα σε πολλαπλάσιο ύψος, μας
φαινόταν υπερβολή (παρόλο που τότε
ήταν πολλαπλάσια τα διαχειριστικά έξοδα).
Τώρα κανείς δεν θέτει θέμα...
Με μόνο πραγματικό κόστος το στήσιμο της
διαδικτυακής πλατφόρμας, τα κέρδη των
ηλεκτρονικών φωτοθηκών εκτοξεύονται
και οι φωτογράφοι περιθωριοποιούνται
αφού στην πραγματικότητα δεν έχουν
σοβαρό κίνητρο να δώσουν υλικό. Ας
αφήσουμε δε στην άκρη τη διαπίστωση
ότι τα έξοδα παραγωγής εικόνας δεν
καλύπτονται με τίποτε από τα ψίχουλα
των φωτοθηκών. Ο νοών νοείτω και οι
δημιουργοί ας αντιδράσουν ανάλογα.
https://helpx.adobe.com/stock/
contributor/help/royalty-details.html
https://www.shutterstock.com/
contributorsupport/articles/
kbat02/000006640

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Huawei
Χριστουγεννιάτικο unboxing
Εκπρόσωποι του Τύπου, καταναλωτές
και συνεργάτες της Huawei
παρακολούθησαν το unboxing των
χριστουγεννιάτικων προσφορών της
σε ένα φαντασμαγορικό event με την
πρέσβειρα της νέας σειράς Huawei
Mate, Δούκισσα Νομικού. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου
με παρουσιαστή τον Δημήτρη
Ουγγαρέζο. Οι παρευρισκόμενοι είχαν
την ευκαιρία να δουν τις σημαντικότερες
στιγμές της επιτυχημένης πορείας
της Huawei τα τελευταία δύο έτη,
να παρακολουθήσουν την πρέσβειρα
της νέας σειράς Mate της Huawei,
Δούκισσα Νομικού, να μιλά για την
εμπειρία της συνεργασίας με την
εταιρεία, αλλά και να κερδίσουν
πλούσια δώρα.



    

Μ

έσα από μία σειρά σύντομων παρουσιάσεων και χαιρετισμών, οι κ.κ. Lin
Bing, Country Manager – Terminals Huawei Ελλάδος, Πέτρος Δρακόπουλος,
Country Marketing Manager και Νατάσα Καραμπουρνιώτη, Marketing Manager,
υπενθύμισαν στους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση τον τρόπο με τον οποίο
η Huawei προσέγγισε νέους θεσμούς όπως το Black Friday και οργάνωσε νέες
δράσεις όπως το Smartphone Festival τον Οκτώβριο, γράφοντας έτσι το δικό
της success story.
Το 2017 υπήρξε μία χρονιά-σταθμός για τη Huawei στην ελληνική αγορά,
καθώς καθιερώθηκε στη συνείδηση του κοινού ως ένας εκ των μεγαλύτερων
κατασκευαστών smartphones. Με μέσο όρο μεριδίου αγοράς 15% για το πρώτο
9μηνο - και φτάνοντας το εξαιρετικά εντυπωσιακό 19,4% τον Οκτώβριο - η Huawei
ετοιμάζεται να κλείσει το τρέχον έτος με τον πλέον θριαμβευτικό τρόπο.
Βρίσκοντας λοιπόν τον δικό της τρόπο να ευχαριστήσει το κοινό για την εμπιστοσύνη
που της έδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Huawei ζήτησε από τη Δούκισσα
Νομικού να κάνει το… unboxing των χριστουγεννιάτικων προσφορών της, που
έρχονται να κλείσουν την ήδη ξεχωριστή αυτή χρονιά.
Έως και τις 7 Ιανουαρίου 2018, αγοράζοντας το Huawei Mate 10 Pro, οι καταναλωτές
θα παίρνουν δώρο το Huawei P9 Lite 2017, ενώ με την αγορά του Huawei Mate 10
Lite, η Huawei θα τους χαρίζει το Huawei Y6 2017.
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Ο κ. Δημήτρης Ουγγαρέζος οικοδεσπότης της βραδιάς, ο κ. Lin Bing, Country Manager Terminals, Huawei Ελλάδος, η κα Δούκισσα Νομικού,
Πρέσβειρα της σειράς Mate της Huawei, ο κ. Πέτρος Δρακόπουλος, Country Marketing Manager, Huawei Ελλάδος

Η εμφάνιση της Δούκισσας Νομικού, brand ambassador της σειράς
Mate της Huawei.



    

Απόσπασμα από τον ευχαριστήριο λόγο του κ. Lin Bing, Country
Manager Terminals, Huawei Ελλάδος.
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1) Προστέθηκαν νέοι αγοραστές,
αφού δύο στους 10 έκαναν τις
πρώτες διαδικτυακές αγορές στη ζωή
τους μέσα στο 2017,

Βάλε σχετική
εικόνα....

Ηλεκτρονικό εμπόριο*
5 δις ευρώ ο τζίρος του το 2017
Αυξήθηκε το 2017 ο τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου και ταυτόχρονα οι online
αγοραστές έγιναν πιο «ελληνοκεντρικοί». Ταυτόχρονα, πρώτη φορά οι πληρωμές μέσω
(χρεωστικής) κάρτας ξεπέρασαν τις πληρωμές μέσω αντικαταβολής.

Α

υτά είναι τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της ετήσιας έρευναs ηλεκτρονικού
εμπορίου του Eltrun, που διεξήχθη με τη συμμετοχή 1.300 online αγοραστών και
την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή του ΟΠΑ Γεωργίου Δουκίδη. Βασικό στοιχείο
είναι ότι φέτος πρώτη φορά το ηλεκτρονικό χρήμα υποσκελίζει το φυσικό. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της έρευναs, πρώτη φορά στην πρώτη θέση στις πληρωμές ηλεκτρονικού εμπορίου
βρίσκονται οι χρεωστικές κάρτες, τις οποίες αξιοποιεί το 64% των online αγοραστών.
Η πληρωμή μέσω αντικαταβολής έρχεται δεύτερη (57%), από πρώτη πέρυσι, ενώ τρίτη
κατά σειρά είναι η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας (42%).
Αυτό, αναφέρει ο κ. Δουκίδης, σχετίζεται με τα μέτρα προώθησης της χρήσης του
«πλαστικού χρήματος», αλλά και τη φυσιολογική υποχώρηση της υψηλής χρήσης που
γινόταν στη διαδικασία πληρωμών μέσω αντικαταβολής. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι ότι
πρώτη φορά εμφανίζεται το ψηφιακό πορτοφόλι με 17% και το PayPal με 9%.
Σε ό,τι αφορά το μέγεθος της αγοράς, φέτος οι online αγοραστές ανήλθαν σε περίπου 3,5
εκατομμύρια και ξόδεψαν 4,5 έως 5,0 δισ. ευρώ. Το μέγεθος αυτό εκτιμάται 12,5% έως
20% υψηλότερο από πέρυσι, που η αγορά εκτιμήθηκε σε 4,0 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Eltrun, στην Ελλάδα πλέον λειτουργούν περίπου 7.000 επιχειρήσεις με ψηφιακό
κανάλι πωλήσεων από όπου οι Έλληνες καταναλωτές πραγματοποιούν το 75% των online
αγορών τους. Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι η μέση αξία και ο αριθμός online αγορών δεν
μεταβλήθηκαν σε σχέση με το 2016, και ότι η αύξηση προέρχεται από τρεις παράγοντες:



    

2) Αυξήθηκαν τα ποσοστά των
ώριμων online αγοραστών, αφού
πλέον περίπου τρεις στους 10
πραγματοποιούν μία στις δύο
συνολικές αγορές τους μέσω
Διαδικτύου &
3) Επτά στους 10 online καταναλωτές
πραγματοποιούν πάνω από το 80%
των online αγορών τους σε ελληνικά
ηλεκτρονικά καταστήματα. Πέρυσι
εκείνοι που αγοράζανε «ελληνικά»
(κατά 80%) ήταν έξι στους 10, ενώ το
2015 ήταν πέντε στους 10.
Σύμφωνα με τον καθηγητή
Γ. Δουκίδη, οι λόγοι αυτής της
θετικής πορείας του ηλεκτρονικού
εμπορίου στη χώρα μας είναι από
τη μια πλευρά τα capital controls
και απ’ την άλλη η μεγάλη, πλέον,
γκάμα ελληνικών ηλεκτρονικών
καταστημάτων που εμπλουτίζονται
με ολοκληρωμένες υπηρεσίες
και προϊόντα. Έτσι, αυξήθηκαν
συστηματικά οι online αγοραστές και
από 25%, που ήταν το 2015 όσοι
αγοράζανε το 50% των προϊόντων
τους μέσω Διαδικτύου, πέρυσι
ανήλθαν σε 31%. Και η τάση αυτή
αναμένεται να συνεχιστεί, αφού 38%
των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα
αυξήσουν τη συνολική αξία των
online αγορών τους σε σχέση με το
2017, ενώ μόλις 20% δήλωσαν ότι
θα τη μειώσουν.
Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες αποτελούν
τον «βασιλιά» των online αγορών.
Περίπου το 83% των ερωτηθέντων
απάντησε ότι φέτος απέκτησε
διαδικτυακά μία ταξιδιωτική
υπηρεσία, το 72% έκλεισε μία
τουλάχιστον διαμονή σε κατάλυμα
μέσω Internet, το 67% απέκτησε
εξαρτήματα Η/Υ και περιφερειακό
εξοπλισμό, το 66% εισιτήρια σε
εκδηλώσεις, το 61% ένδυση/
υπόδηση, το 59% παρήγγειλε έτοιμο
φαγητό, το 49% βιβλία, το 47%
ηλεκτρονικές συσκευές.
*Αναδημοσίευση άρθρου του Βαγγέλη
Μανδραβέλη από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 10 Δεκεμβρίου
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ȉǹǹȁǾĬǿȃǹ
ȋȇȍȂǹȉǹ

ȈİȚȡȐ6XUH&RORU6&3
ǵĲĮȞʌȡȩțİȚĲĮȚȖȚĮİʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢİțĲȣʌȫıİȚȢȤȡİȚȐȗİıĲİ
ȝȩȞȠĲȠțĮȜȪĲİȡȠ
ȅȚİțĲȣʌȦĲȑȢȝİȖȐȜȠȣIRUPDW6XUH&RORU6&3țĮȚ6&
3ĲȘȢ(SVRQȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞȝİȜȐȞȚĮȤȡȦȝȐĲȦȞ
8OWUD&KURPH+'ȖȚĮĲȘȞĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒĲȦȞȤȡȦȝȐĲȦȞȝİ
ȣȥȘȜȒĮțȡȓȕİȚĮİȞȫȘʌȡȠȘȖȝȑȞȘĮıʌȡȩȝĮȣȡȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
$%: ʌȡȠıĳȑȡİȚȣȥȘȜȒʌȣțȞȩĲȘĲĮĲȠȣȝĮȪȡȠȣȖȚĮʌȚȠȕĮșȚȑȢ
țĮȚʌȜȠȪıȚİȢȝĮȪȡİȢĮʌȠȤȡȫıİȚȢ
ǾĲİȤȞȠȜȠȖȓĮțİĳĮȜȒȢİțĲȪʌȦıȘȢ3UHFLVLRQ&RUHĲȘȢ(SVRQ
ʌĮȡȑȤİȚȝȚĮȜȪıȘİțĲȪʌȦıȘȢȣȥȘȜȒȢĲĮȤȪĲȘĲĮȢȝİțȠȡȣĳĮȓĮ
ʌȠȚȩĲȘĲĮĮȟȚȠʌȚıĲȓĮțĮȚĮțȡȓȕİȚĮıĲȘȞİțĲȪʌȦıȘ
ƣǎǂǋǂǌǞǙǕǆǕǂǂǌǈǉǊǎƽǘǒǟǍǂǕǂǔǕǈ
ǅǊǆǞǉǖǎǔǈZZZHSVRQJU

ƾǕǈ

ǆǑƾǋǕǂǔǈ
ǆǄǄǞǈǔǈǓ

ǿıȤȪİȚȖȚĮıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮȝȠȞĲȑȜĮțĮȚȝİİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘİȞĲȩȢȘȝİȡȫȞĮʌȩĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮĮȖȠȡȐȢ
ȆİȡȚııȩĲİȡİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢıĲȠ ZZZHSVRQJUH[WHQGHGZDUUDQW\
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Χριστουγεννιάτικες προσφορές
Από τις πιο γνωστές εταιρίες
Όπως συνηθίζεται οι εταιρείες, την περίοδο των εορτών, κάνουν συμφέρουσες προσφορές για να αποκτήσετε
ή να αναβαθμίσετε τον φωτογραφικό σας εξοπλισμό. Αναζητήστε τις προσφορές στα συνεργαζόμενα
καταστήματα αφού πρώτα ενημερωθείτε για τους όρους από τα site των εταιρειών.

Canon

Olympus

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 μπορείτε να
επωφεληθείτε από επιστροφή μέχρι και
€300 με αγορές επιλεγμένων προϊόντων,
υποβάλλοντας το αίτημα στο www.canon.gr/
cashback. Με την καταχώρηιση της αγοράς
δικαιούστε επίσης ένα κουπόνι με κωδικό για
πρόσθετο χώρο αποθήκευσης 100GB στην
πλατφόρμα Irista (www.irista.com), για τα
επόμενα 5 χρόνια.

Επιστροφή €100 με την αγορά της OM-D E-M5 Mark II προσφέρει η Olympus
και μέχρι €100 με την αγορά επιλεγμένων φακών. Το bonus δίνεται με τη
αγορά με την καταχώρηση της απόδειξης στο https://bonus.olympus.eu/

Nikon
H Nikon γιορτάζει την 100η επέτειο της και
επιστρέφει στους αγοραστές έως €150 σε
αγορά συγκεκριμένων φακών NIKKOR και έως
€350 σε αγορά συγκεκριμένων μηχανών σε
επιλεγμένα καταστήματα. Η προσφορά ισχύει
έως και τις 23 Ιανουαρίου 2018. Η επιστροφή
γίνεται άμεσα στο σημείο πώλησης. https://
www.nikon.gr



    

Pentax
Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2018, η Pentax προσφέρει επιστροφή χρημάτων
την στιγμή της αγοράς, μέχρι και 300€, με κάθε αγορά από επιλεγμένη λίστα
φακών και μηχανών. Η επιστροφή χρημάτων εφαρμόζεται την στιγμή της
αγοράς και λειτουργεί στην ουσία ως έκπτωση στον προϊόν που αγοράζετε,
χωρίς καθυστερήσεις. Η προσφορά ισχύει για τους επίσημους μεταπωλητές.
Δείτε τη λίστα στο http://www.ricoh-imaging.gr/el/Pentax-Christmas-CashBack

Sony
Η Sony επιστρέφει μέχρι €300 για αγορές συγκεκριμένων προϊόντων που
πραγματοποιήθηκαν από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sony σε Ελλάδα
και Κύπρο μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2017 και της 31ης Ιανουαρίου 2018.
Ανεξάρτητα από τον τύπο των προϊόντων η διεκδίκηση γίνεται διαδικτυακά
στο www.sony.gr/cashback
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Τα Matrix Wall σας προσφέρουν ένα εντυπωσιακό και μοναδικό τρόπο παρουσίασης!
Φωτογράφοι, επαγγελματίες ή ακόμα και ιδιώτες έχουν την ευκαιρία να διακοσμήσουν τον
εκθεσιακό ή προσωπικό τους χώρο, με τα εντυπωσιακά σχέδια των Matrix Wall.
Μοναδική ποιότητα φινιρίσματος με γυαλισμένες καμπυλόγραμμες ακμές
και κορυφαία μέθοδο εκτύπωσης. Διάρκεια παραγωγής: 20 ημέρες.
1,00m

1,00m

1,00m

580€

380€

380€

380€

855€

375€

250€

250€

250€

560€
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Instagram
Ευκολότερη παρακολούθηση
των hashtag με follow

Π

ριν περίπου ένα μήνα, το δημοφιλές
δίκτυο διαμοιρασμού φωτογραφιών
δοκίμαζε με τη βοήθεια περιορισμένου
αριθμού χρηστών την δυνατότητα follow
των hashtag. Όπως φαίνεται οι περισσότεροι
χρήστες αποδέχθηκαν με χαρά τη
συγκεκριμένη λειτουργία η οποία σύμφωνα
με το Instagram θα συμβάλει στην πιο
αποτελεσματική αναζήτηση ενδιαφέροντος
υλικού. Ύστερα από την εγκατάσταση της
ενημερωμένης έκδοσης του app (Android &
iOS) κάθε χρήστης θα μπορεί να αξιοποιήσει
τη νέα δυνατότητα. Επιπλέον, εδώ και μερικές
εβδομάδες δοκιμάζεται ακόμα μία λειτουργία
που ονομάζεται “Recommended for You” και
προτείνει στην αρχική σελίδα δημοσιεύσεις
που αφορούν τον χρήστη (με βάση το
ιστορικό, τους ακόλουθους και τις αναζητήσεις
του). Όπως όλα δείχνουν και αυτό το
χαρακτηριστικό θα εμπλουτίσει την ταχύτατα
εξελισσόμενη υπηρεσία.

Lightroom CC
Αναβάθμιση με εργαλεία tone curve και split toning

Μ

ία από τις αισθητές απουσίες στην εργαλειοθήκη του Lightroom CC 1.0,
ήταν μέχρι πρότινος το tone curve. H Adobe μόλις κυκλοφόρησε μια
σημαντική αναβάθμιση του Lightroom που αφορά όλες τις υποστηριζόμενες
πλατφόρμες (Mac, Windows, iOS, Android, web) και εκτός από τη
προαναφερθείσα προσθήκη προσθέτει το split toning. Πλέον ο χρήστης
μπορεί να κάνει λεπτομερείς επεμβάσεις στο χρώμα των φωτεινών και σκιερών
τμημάτων της φωτογραφίας. Όσο αφορά το tone curve μπορούμε να επιλέξουμε
μεταξύ των λειτουργιών parametric curve/point curve και των τριών καναλιών:
κόκκινο, πράσινο και μπλε. Επίσης, η αυτόματη βελτίωση (Αuto Μode) μιας
εικόνας πλέον γίνεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς πίσω από
την εν λόγω δυνατότητα κρύβεται η τεχνολογία Adobe Sensei. Κάνει χρήση
τεχνητής νοημοσύνης συγκρίνοντας την εισαγόμενη εικόνας με δεκάδες χιλιάδες
πρότυπα επαγγελματικής επεξεργασίας εικόνας, ώστε να προτείνει το καλύτερο
αποτέλεσμα. Επιπλέον, στις λιγότερο σημαντικές προσθήκες της αναβαθμισμένης
έκδοσης έχουμε: μαζική αλλαγή της ώρας λήψης των φωτογραφιών,
συντομεύσεις των πιο δημοφιλών δυνατοτήτων στην αρχική οθόνη (Android),
επεξεργασία-προσθήκη υδατογραφήματος (iOS) και υποστήριξη των νέων
προϊόντων Sony a7R III, Leica CL, iPhone X, Google Pixel 2. Οι συνδρομητές
του Adobe Cloud μπορούν να αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση στις παραπάνω
δυνατότητες, ύστερα από ενημέρωση του λογισμικού τους.

VSCO
Δυνατότητα ανταλλαγής άμεσων
μηνυμάτων στη νέα έκδοση

Τ

ο app διαμοιρασμού φωτογραφιών VSCO
αποτελεί βασικό ανταγωνιστή του Instagram
και δεν θα μπορούσε να μην ακολουθήσει τις
εξελίξεις στην κατηγορία. Σύντομα οι χρήστες
του θα είναι σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ
τους, ανταλλάσσοντας γραπτά μηνύματα,
φωτογραφίες και προφίλ/άρθρα του VSCO.
Τα μηνύματα μπορούν να στέλνονται μόνο
προς χρήστες που μας “ακολουθούν” και ανά
πάσα στιγμή ο ένας από τους δύο μπορεί να
εγκαταλείψει τη συνομιλία, να αναφέρει τυχόν
παραβατική συμπεριφορά συνομιλητή, spam
κ.λπ. Οι συνδρομητές της υπηρεσίας θα έχουν
πρόσβαση στην λειτουργία Messages εντός ολίγων
ημερών, ενώ οι υπόλοιποι θα μπορέσουν να την
αξιοποιήσουν στο κοντινό μέλλον.
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Προσφορά DNP DS-620
Επαγγελματικός θερμικός εκτυπωτής

Τιμή Προσφοράς:

790€ + ΦΠΑ
Αρχική Τιμή: 960€ + ΦΠΑ
Η προσφορά ισχύει μέχρι τις
31/12/2017

O DNP DS-620 είναι ένας επαγγελματικός φωτογραφικός εκτυπωτής τεχνολογίας Dye
Sublimation με δυνατότητα μεγάλης παραγωγής φωτογραφιών σε μεγέθη ως 15x23cm
(6x9in). Βασικό του πλεονεκτημάτων αποτελεί η λειτουργία Rewind, η οποία επιτρέπει
την εκτύπωση μεγεθών 10x15cm και 15x21cm χωρίς αλλαγές αναλωσίμου και καθόλου
επιπλέον κόστος. Επιπλέον, ο DS-620 ξεχωρίζει για το σύγχρονο σύστημα ψύξης που επιτρέπει την εκτύπωση 400
φωτογραφιών 10x15cm την ώρα, καθιστώντας τον ως έναν από τους ταχύτερους εκτυπωτές της αγοράς. Η αξιοπιστία του
DS-620 υπογραμμίζεται από την εγγύηση 2 ετών ή 100.000 εκτυπώσεων που τον συνοδεύει. Παράλληλα, η δυνατότητά
του να τυπώνει ειδικά μεγέθη όπως το τετράγωνο 15x15cm (για εκδηλώσεις ή Photobooks) και το 5x15cm (για Photo
Booths) τον καθιστά ένα ευέλικτο σύστημα εκτυπώσεων χρήσιμο σε πλήθος φωτογραφικών εφαρμογών.
ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. Τηλ.: 2310 942000, 210 5231602, e-mail: info@stamos.com.gr, www.stamos.com.gr

Rollei
Ασφαλής στήριξη του smartphone
Το smartphone είναι ταυτόχρονα φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα
τσέπης με πολλές εφαρμογές . Μία από τις πιο σημαντικές είναι η
),
δυνατότητα χρήσης χαμηλών ταχυτήτων κλείστρου (σε manual mode),
ρίς
ώστε περισσότερο φως να φθάσει στην φωτοευαίσθητη επιφάνεια, χωρίς
να ανεβάσουμε την ευαισθησία ISO Η Rollei, για τον σκοπό αυτό και
ος
αρκετούς ακόμα, προτείνει το Selfie Mini Tripod που έχει μικρό μέγεθος
ώστε να χωρά με ευκολία σε κάθε σακίδιο πλάτης. To μικροσκοπικό
τρίποδο είναι ικανό να στηρίξει συσκευές έως 500gr, σε οποιαδήποτε
ή
επιφάνεια χάρη στα εύκαμπτα σκέλη. Επίσης, η ενσωματωμένη κεφαλή
τύπου ballhead, διευκολύνει τη διαδικασία επιλογής και κλειδώματος
της συσκευής στην ιδανική θέση για κάθε λήψη. Στην συσκευασία
περιλαμβάνεται αντάπτορας για την τοποθέτηση του smartphone και
άλλων συσκευών παρόμοιου μεγέθους.
Εισάγεται από ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.
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X1HS
DNP DS-RX1HS
Επαγγελματικός θερμικός εκτυπωτής DS-RX1 (High Speed)

Ο

DS-RX1HS (High Speed) είναι η εξέλιξη του πρωτοποριακού DS-RX1.
Προσφέρει ταχύτητες εκτύπωσης 20% μεγαλύτερες από τον προκάτοχό του,
που σας επιτρέπει την εκτύπωση 290 φωτογραφιών 10χ15 την ώρα έναντι 249
του DS-RX1. Για παράδειγμα μια φωτογραφία 10χ15 θα τυπωθεί στον RX1HS σε
12,4 δευτερόλεπτα έναντι 15 δευτερολέπτων στον RX1. Στην εκτύπωση 15Χ20
ο χρόνος μειώνεται κατά 5 δευτερόλεπτα. Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά στον
RX1HS είναι η προσθήκη του USB iSerial για εκτύπωση μεταξύ πολλαπλών
εκτυπωτών RX1HS και η καινούρια εφαρμογή Ελέγχου Κατάσταση του εκτυπωτή
για λειτουργικά συστήματα Windows.

Τιμή Προσφοράς:

490€ + ΦΠΑ
Αρχική Τιμή: 640€ + ΦΠΑ
Η προσφορά ισχύει
μέχρι τις 31/12/2017
ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
Τηλ.: 2310 942000, 210 5231602,
e-mail: info@stamos.com.gr,
www.stamos.com.gr

NiSi
Μεταβλητό φίλτρο ND ως 5 stop

H

NiSi κατασκευάζει ποιοτικά φίλτρα για τη φωτογραφία
και τον κινηματογράφο, έχοντας αρκετά χρόνια
εμπειρίας στον χώρο. Η νέα προσθήκη στη σειρά
μεταβλητών φίλτρων ονομάζεται Pro Nano 1.5-5 Stop
Enhance, διαθέτει λεπτή στεφάνη και προορίζεται για
φωτογραφικές μηχανές με αισθητήρα υψηλής ανάλυσης.
Ο κατασκευαστής κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην εξάλειψη
του σκοτεινού τμήματος, που κάνει περιστασιακά την
εμφάνιση του, στο κέντρο του φωτ. κάδρου, σε φίλτρα
της συγκεκριμένης κατηγορίας. Είναι διαθέσιμο στις εξής
διαμέτρους: 67, 72, 77, 82 και 95mm.
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Sandisk iXpand Base
Αυτόματο backup φωτογραφιών και φόρτιση του smartphone

Η

λήψη αντιγράφων ασφαλείας του φωτογραφικού (και μη) υλικού αποτελεί
απαραίτητη διαδικασία που πολλοί όμως την αναβάλουν, λόγω έλλειψης
χρόνου ή γνώσεων. Η νέα συσκευή της Sandisk, ονομάζεται iXpand Base και
φιλοδοξεί να διευκολύνει το backup των δεδομένων στο smartphone. Πρόκειτια
για μία ανθεκτική βάση που λειτουργεί ως εξωτερικός σκληρός δίσκος και
ταυτόχρονα φορτίζει (15W) smartphone ή tablet, μέσω καλωδίου Lightning.
Πλεονέκτημααποτελεί το συνοδευτικό λογισμικό, το οποίο μπορεί να κάνει
αντίγραφα ασφαλείας με κάθε φόρτιση του smartphone. Επιπλέον, διαθέτει
θύρα για κάρτες SD. Για την ώρα, είναι συμβατό μόνο με iPhone. Κυκλοφορεί σε
χωρητικότητες 32GB, 64GB, 128GB και 256GB
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.

Toshiba
Ο πρώτος σκληρός δίσκος CMR με αποθηκευτικό χώρο 14TB

Ο

ι αισθητήρες των σύγχρονων φωτογραφικών μηχανών παράγουν αρχεία
πολλών Μegabytes (ειδικά όταν πρόκειται για RAW). Επίσης, στο στάδιο
της επεξεργασίας ο αποθηκευτικός χώρος των δίσκων μας ελαττώνεται ακόμα
περισσότερο αφού φορτώνεται με επιπλέον αρχεία psd, TIFF κλπ. Η Toshiba σπάει
το φράγμα των 12TB και παρουσιάζει τον πρώτο σκληρό δίσκο τεχνολογίας CMR
(Conventional Magnetic Recording) που προορίζεται για backup και φυσικά για
servers. To νέο μοντέλο της σειράς MG07ACA Enterprise, δίνει έμφαση στην
εξοικονόμηση ενέργειας αφού παρότι γυρίζει στις 7.200rpm, εμφανίζει την μισή
ηλεκτρική κατανάλωση συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο (MG06ACA10TB). Κατά τα άλλα, υποστηρίζει πρωτόκολλο SATA 6Gbit/s και είναι της
κατηγορίας helium hard drive, δηλαδή στο εσωτερικό περιέχει αέριο ήλιο, που
είναι επτά φορές ελαφρύτερο από τον αέρα και επομένως συμβάλλει στη μείωση
των τριβών.
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Η ατζέντα της εβδομάδας
11.12-17.12
Φωτογραφικό παζάρι
στον Παντοκαφενέ
Η ομάδα «Διάφραγμα 26» καλύπτει τους
τοίχους του εναλλακτικού καφενείου

αλληλεγγύης. Κάθε φωτογραφία θα
πωλείται στη συμβολική τιμή των πέντε
ευρώ με στόχο τη στήριξη του έργου που
προσφέρει καθημερινά ο συγκεκριμένος
χώρος. Την εκδήλωση συντονίζει ο
Μπάμπης Ντιρίντης.
Εκδήλωση:
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, 11.00 – 18.00
Διεύθυνση: Παντοκαφενές, Πικροδάφνης
240, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα
Πληροφορίες: Διάφραγμα 26,
http://www.diafragma26.gr

«Music & Emotion»
του Ηλία Σακαλάκ
Κεντρική θεματική της έκθεσης αποτελεί η
μουσική και η σχέση του φωτογράφου με
αυτή. Σε σαράντα περίπου φωτογραφικά
έργα ο Σακαλάκ προκαλεί το συναίσθημα,
επιχειρώντας να παρασύρει τη φαντασία
του θεατή. Ο Ηλίας Σακαλάκ έχει εκδώσει
έξι φωτογραφικές συλλογές, μεταξύ των
οποίων και αφιερώματα στην Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών και την Καμεράτα.
Είναι ένας απο τους τρεις φωτογράφουςμουσικούς στον κόσμο που ειδικεύεται
στη μουσική φωτογραφία.
Εγκαίνια:
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017,
12.00–16.00 Διάρκεια έκθεσης: έως 5
Ιανουαρίου 2018
Διεύθυνση: Αίθουσα Τέχνης «αγκάθι –
κartάλος», Μηθύμνης 12 και Επτανήσου,
Πλατεία Αμερικής, Αθήνα
Πληροφορίες: Αίθουσα Τέχνης «αγκάθι
– κartάλος», Τηλ. 2108640250, info@
agathi.gr, www.agathi.gr

Φωτ.: Μιχάλης Νικηφοράκης // φ7

«Παντοκαφενές» με φωτογραφίες και
καλεί το κοινό σε φωτογραφικό παζάρι

χώρο της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης. Οι βραβευμένοι από την παγκόσμια
καλλιτεχνική ομοσπονδία FIA συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν την φωτογραφική
μηχανή ως μέσο αναζήτησης, διερεύνησης και εξωτερίκευσης του εαυτού τους. Σε
σχέση με το περιβάλλον τους, οι φωτογράφοι προσφέρουν καλλιτεχνικό υλικό που
αποτυπώνει και αφηγείται τόσο το ανθρώπινο στοιχείο ως πορτραίτο, όσο και την
σχέση του μέσα στο χώρο και στο χρόνο.
Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Δεκεμβρίου 2017
Διεύθυνση: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, 3η πάροδος Μικράς Ασίας,
Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης
Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, Τηλ. 2251041555,
fem.photo.gr@gmail.com, www.fem.gr

Εντατικό μάθημα φωτογραφίας με κινητό τηλέφωνο
Τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό το σεμινάριο τεσσάρων ωρών με εισηγητή τον
Ανδρέα Κατσικούδη θα έχει ως βασική θεματική τη φωτογραφία με κινητό τηλέφωνο.
Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με τη βασική θεωρία φωτογράφισης,
τις ρυθμίσεις, τις εφαρμογές και τον εξοπλισμό, μέσα από τη σύγκριση διαφορετικών
μοντέλων κινητών, ενώ παράλληλα θα αναλυθεί η χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, των πνευματικών δικαιωμάτων, του backup και της ασφάλειας. Το κόστος
του σεμιναρίου είναι 30 ευρώ με προπληρωμή και 40 ευρώ τη μέρα του μαθήματος.
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, 10.00
Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, Αθήνα
Πληροφορίες – Συμμετοχή: Ανδρέας Κατσικούδης, akatsikoudis@yahoo.com,
www.andreaskatsikoudis.com, www.akatsikoudis.blogspot.com

«Αγάπη» στο Vault

Επτά ερασιτέχνες φωτογράφοι
σε κοινή έκθεση

Διαφορετικοί φωτογράφοι προσεγγίζουν το ζήτημα της «Αγάπης» μέσα από
64 φωτογραφικά έργα. Η έκθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πρότζεκτ “Feelings” το οποίο
πραγματεύεται τα οκτώ βασικά συναισθήματα που καθορίζουν τη ζωή και την πορεία
των ανθρώπων.

Υπό τον τίτλο «φ7», επτά ερασιτέχνες
φωτογράφοι, μέλη της Ελληνικής
Φωτογραφικής Εταιρείας Κρήτης
παρουσιάζουν τα έργα τους στον

Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Δεκεμβρίου 2017
Διεύθυνση: Vault, Μελενίκου 26, Βοτανικός, Αθήνα
Πληροφορίες: Vault, Τηλ. 2130356472
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Φαγητό
Μεγάλος διαγωνισμός φωτογραφίας!

Μαγειρέψτε
...νόστιμες
φωτογραφίες!
Επιλεγμένες φωτογραφίες
θα δημοσιευτούν
στα περιοδικά ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
& ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ

Αποστολή φωτογραφιών
μέχρι 4 Φεβρουαρίου
με τους παρακάτω τρόπους:
Με ανάρτηση στο www.photo.gr
/myphoto/gallery-anagnoston
Με e-mail
στο photographosmag@yahoo.gr
Με CD στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ,
Τρουπάκη 1, 104 45, Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες στο
περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νο 252
που κυκλοφορεί στα περίπτερα
& στο www.photo.gr/myphoto/
gallery-anagnoston
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Έκθεση του Paolo Morello
Στη Θεσσαλονίκη μέχρι 20 Ιανουαρίου 2018

Μ

ετά την παρουσίασή της σε Χανιά, Αθήνα και Δελφούς, η έκθεση του Ιταλού φωτογράφου Paolo Morello
μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη. Υπό τον τίτλο «Περιήγηση στην τελειότητα» η έκθεση παρουσιάζει ένα μεγάλο
κεφάλαιο της φωτογραφικής δουλειάς του Morello, η οποία είναι αφιερωμένη στην τεκμηρίωση των σημαντικότερων
ελληνικών αρχαιολογικών χώρων. Ο ίδιος ο φωτογράφος δηλώνει για τη δουλειά του «Η φωτογράφιση ενός
αρχαιολογικού χώρου ενέχει πάντα μια σύγκρουση· ανάμεσα σε αυτό που έχουμε μελετήσει και αυτό που βλέπουμε·
ανάμεσα στις επιστημονικές μας γνώσεις, την ορθολογιστική μας αντίληψη και τα υπάρχοντα ερείπια –μερικές φορές
πολύ φτωχά– που προσφέρονται μπροστά από τον φακό μας· […] Αυτή η σύγκρουση είναι ένα είδος πρόκλησης και
αυτό ακριβώς αναμένεται να αντιπροσωπεύσει ένας φωτογράφος. […]». Την έκθεση στη Θεσσαλονίκη διοργανώνουν
το Μορφωτικό Ινστιτούτο Εθνικής Τραπέζης και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Ιανουαρίου 2018
Διεύθυνση: Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: ΜΙΕΤ, https://www.miet.gr
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Εορταστική προσφορά
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Εορταστική προσφορά
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Χριστουγεννιάτικα bazaar
Με φωτογραφικό χαρακτήρα
Bazaar αφιερωμένο στο
PhotoBook
Tο τελευταίο Photo Book Bazaar της
χρονιάς στους Reflex Photographers,
το εξειδικευμένο σε φωτογραφία
βιβλιοπωλείο της Αθήνας.
Εκδήλωση:
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, 10.00 - 18.00
Διεύθυνση:
Reflex Photographers, Ηούς 27,
Αθήνα
Πληροφορίες: Reflex
Photographers,
Τηλ. 2130417861,
info@reflexphotographers.com,
www.reflexphotographers.com

Christmas Art Bazaar
Έργα τέχνης, χριστουγεννιάτικα
στολίδια, χειροποίητα κοσμήματα,
vintage αντικείμενα, ρούχα, βιβλία,
χριστουγεννιάτικες λιχουδιές
και πολλά άλλα περιμένουν
τους επισκέπτες του πρώτου
χριστουγεννιάτικου bazaar
του Trii Art Hub.
Διάρκεια: 16 – 30 Δεκεμβρίου
Διεύθυνση:
Trii Art Hub, Δράκου 9,
Αθήνα Πληροφορίες: Trii Art Hub,
http://art-hub.trii.gr

Φωτογραφικό παζάρι
στον Παντοκαφενέ
Η ομάδα «Διάφραγμα 26» καλύπτει
τους τοίχους του εναλλακτικού
καφενείου «Παντοκαφενές» με
φωτογραφίες και καλεί το κοινό
σε ένα φωτογραφικό παζάρι
αλληλεγγύης. Κάθε φωτογραφία θα
πωλείται στη συμβολική τιμή των
5 ευρώ με στόχο τη στήριξη του
έργου που προσφέρει καθημερινά
ο συγκεκριμένος χώρος. Την
εκδήλωση συντονίζει ο Μπάμπης
Ντιρίντης.
Εκδήλωση: Κυριακή 17
Δεκεμβρίου, 11.00 – 18.00
Διεύθυνση: Παντοκαφενές,
Πικροδάφνης 240, Παλαιό Φάληρο,
Αθήνα
Πληροφορίες: Διάφραγμα 26,
http://www.diafragma26.gr



Bazaar φωτογραφικών προϊόντων στο κατάστημα Skiadopoulos
Μια μεγάλη ποικιλία φωτογραφικών προϊόντων όπως μηχανές, φίλτρα, τσάντες, βιβλία,
portfolio, flash, studio accessories και πολλά άλλα θα πωλούνται με έκπτωση έως -70%.
Εκδήλωση: Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, 11.00 – 15.00
Διεύθυνση: Skiadopoulos LTD, Μαυρομιχάλη 1 και Ακαδημίας, Αθήνα
Πληροφορίες: Skiadopoulos LTD, http://www.skiadopoulos-eshop.gr
Monde/Uganda στη γκαλερί του METApolis
Οι Φίλοι του Μόντε “Friends of Monde” διοργανώνουν χριστουγεννιάτικο bazaar με σκοπό
την υποστήριξη του σχολείου στο χωριό Μόντε που βρίσκεται στην Ουγκάντα της Αφρικής.
Στο bazaar οι επισκέπτες θα βρουν μεταξύ άλλων παραδοσιακά ουγκαντέζικα αντικείμενα, είδη
δώρων, τοπικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες των παιδιών και των φίλων του Μόντε.
Παράλληλα, θα διατίθενται φωτογραφίες των μελών της φωτογραφικής ομάδας του “Metapolis
Photography Seminars” και θα προβάλλονται βίντεο και φωτογραφίες από το χωριό Μόντε.
Διάρκεια: 15 – 17 Δεκεμβρίου
Διεύθυνση: METApolis, Στοά Καϊρη 6, Αθήνα
Πληροφορίες: METApolis, Τηλ. 2103253550, info@metapolis.gr, http://www.metapolis.gr
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Photoshop

&

& Lightroom







 









    

&


    

E

 
 



!"#$$%&

‘‘Άθως Θύραυλοι Στώμεν’’
...του Δημήτρη Λουζικιώτη

Η

έκθεση παρουσιάζει τμήμα των έργων που
παρουσιάστηκαν αρχικά στο ομώνυμο
λεύκωμα από τις εκδόσεις «Χαρτόδετο».
Πρόκειται για μια μονοθεματική έκθεση είκοσι
έργων, με θύρες και παράθυρα από κτήρια
του Αγίου Όρους, έργο για το οποίο Δημήτρης
Λουζικιώτης εργάστηκε από τις αρχές του 2000.
Στην εισαγωγή του λευκώματος, γράφει μεταξύ
άλλων, ο Φαίδων Χατζηαντωνίου: «..η έκδοση
του φωτογραφικού λευκώματος… διασώζει
μια αντιπροσωπευτική συλλογή θυρών και
παραθύρων, εκ των οποίων ορισμένα δεν
υπάρχουν πια. Απότοκα της χρείας, φορείς
μνήμης, τεκμήρια δεξιοτήτων και πολιτισμού,
οι θύρες και τα παραθύρια ανήκουν κι αυτά
στα πιο ευπαθή –και, τελικά, αναλώσιμα–
στοιχεία της οικοδομικής ιστορίας ενός
τόπου». Αρωγοί της έκθεσης είναι το Κέντρο
Πολιτισμού «Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης» και η
«Ανοιχτή Τέχνη».
Εγκαίνια: Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, 12.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 7 Ιανουαρίου
Διεύθυνση: Αρχοντικό των Μπενιζέλων,
Ανδριανού 96, Πλάκα, Αθήνα
Πληροφορίες: Δημήτρης Λουζικιώτης, http://
www.louzikiotis.gr

“Merry CLICKmas”...
...στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Έ

νας παραμυθένιος κόσμος γεμάτος εορταστικές μελωδίες, γλυκίσματα
και χριστουγεννιάτικες ιστορίες, περιμένει τους επισκέπτες του Μουσείου
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Το πρωινό θα ξεκινήσει με την ομάδα
μελέτης, διατήρησης και διάδοσης του λαϊκού παραμυθιού και παιχνιδιού
«Παραμυθάδες» η οποία θα αφηγείται χριστουγεννιάτικες παιδικές ιστορίες.
Στο καφέ του ΜΦΘ θα βρίσκεται ο φωτογραφικός θάλαμος του Facebooth.
Παράλληλα, τη γιορτή θα συμπληρώσει το κουαρτέτο σαξοφώνων του
Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης “thesSAXloniki” υπό τον καθηγητή
Θεόφιλο Σωτηριάδη, γεμίζοντας το χώρο με επιτυχίες από την τζαζ, ροκ και
κινηματογραφική μουσική, διανθισμένες με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
Στο πωλητήριο του Μουσείου θα διατίθεται ποικιλία προϊόντων ενώ πολλές
εκδόσεις του ΜΦΘ θα πωλούνται σε μειωμένες τιμές.
Εκδήλωση: Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, 11.00 – 14.00
Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 3,
Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716,
http://www.thmphoto.gr

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

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

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ιστορία & αισθητική
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

01

05

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...

9 771105 394004

ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone;
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου...
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...

9 771105 394004

ISSN 1105-3941

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

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

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

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

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης

Ποια είναι καλή
φωτογραφία;

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι
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Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

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

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

9 771105 394004



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018


 



Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
1 Φεβρουαρίου
2018

Δωρεάν μεταφορικά !
*

*Για

αγορές άνω των €25

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika
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David Lynch
Σε ρόλο φωτογράφου στο νέο φωτογραφικό λεύκωμα Nudes

Ο

σπουδαίος σκηνοθέτης David Lynch μπορεί να είναι περισσότερο γνωστός για το κινηματογραφικό του έργο, όμως καταπιάνεται
παραπέρα με τη ζωγραφική, την μουσική και την φωτογραφία. Το Nudes αποτελεί το πιο πρόσφατο φωτογραφικό του λεύκωμα,
που παρουσιάστηκε στο Παρίσι πριν μερικές εβδομάδες. Περιλαμβάνει 125 φωτογραφίες (ασπρόμαυρες και έγχρωμες) με θέμα το
γυναικείο γυμνό σώμα. Nα θυμίσουμε πως ένα από τα αξιοσημείωτα εγχειρήματα του Lynch στον τομέα της φωτογραφίας έγινε το
2007. Τότε ο καλλιτέχνης παρουσίασε την αναδρομική έκθεση «This Air Is on Fire» στο Fondation Cartier pour l'art Contemporain,
εξερευνώντας την παιδική-εφηβική ηλικία, καθώς και τα στάδια της ενηλικίωσης. Το λεύκωμα περιέχει ένα μεγάλο τμήμα της εν λόγω
έκθεσης και πολλά από τα έργα θα θυμίσουν στους λάτρεις των ταινιών του Lynch, σκηνές από τα Blue Velvet και Mulholland Drive.
http://eshop.fondationcartier.com/en/catalogs/4322-david-lynch-nudes.html
Εκδότης: Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris
Διαστάσεις/σελίδες: 25 χ 34εκ./ 240 ISBN: 978-2-86925-134-2
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254 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-14-6
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