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Κάποιες σκέψεις με αφορμή εντυπωσιακή έκθεση του Andreas Gursky
Αυτές τις μέρες (22 Απριλίου)
λήγει η πρώτη, μεγάλη
αναδρομική έκθεση στο Λονδίνο
του πιο ακριβοπληρωμένου εν
ζωή φωτογράφου στον κόσμο:
Του Γερμανού Antreas Gursky.
Η έκθεση που αποτέλεσε το
κορυφαίο γεγονός για τις αρχές
του 2018 στα φωτογραφικά
πράγματα της Γηραιάς Αλβιώνος
κι όχι μόνον, πραγματοποιήθηκε
σε μία από τις πλέον γνωστές
γκαλερί του Λονδίνου: στην
Hayward Gallery που φέτος
γιορτάζει τα πενήντα χρόνια
από την ίδρυσή της.

Ο

ι αχανείς χώροι της διάσημης γκαλερί φιλοξένησαν 60 από τις πιο σημαντικές
γιγαντοφωτογραφίες του Gursky μετά από δύο ολόκληρα χρόνια που παρέμεινε κλειστή
λόγω ανακαίνισης. Και λέω “αχανείς” γιατί η Hayward Gallery είναι γνωστό τοπόσημο του
Λονδίνου από τις χαρακτηριστικές εξήντα έξι (66) εμβληματικές πυραμίδες που κοσμούν την
οροφή του κτηρίου όπου στεγάζεται, έργο του διάσημου γλύπτη Henry Moore (1968).
Από αυτές τις διαφανείς πυραμίδες διέρχεται το φυσικό φως για να φωτίσει τους εκθεσιακούς
χώρους και συνεπακόλουθα τα έργα που εκτίθενται. Αναφέρω το γεγονός ως ενδεικτικό του
τρόπου λειτουργίας της αγοράς της (φωτογραφικής) τέχνης σε μία από τις Μητροπόλεις του
Δυτικού κόσμου, το Λονδίνο, όπου παρά το Brexit και ότι άλλο θέλει να προσάψει κανείς
στους Άγγλους, ισχύει το “business as usual”. Προφανώς υπάρχει ένα διεθνές κοινό που έχει
την δυνατότητα να πληρώσει εκατομμύρια δολάρια για ένα φωτογραφικό έργο του Gursky.
Αυτό το κοινό αγοράζει στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στη Φρανκφούρτη, στο Παρίσι. Κατά
δεύτερο λόγο θα ήθελα να (ξανα)πώ ότι προσωπικά δεν με ενοχλούν καθόλου μα καθόλου
τα τεράστια ποσά που διακινούνται στην αγορά της τέχνης για αγοραπωλησίες φωτογραφικών
έργων και μάλιστα όταν αυτά είναι δυσθεώρητα για το 99,9 % των φωτογράφων...
Αυτά τα γεγονότα δίνουν λάμψη και γοητεία στην φωτογραφική τέχνη που φθίνει σήμερα
παρά την μαζική υπερπαραγωγή φωτογραφιών από κάθε είδους συσκευή.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ.

Οι επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές DSLR της Canon προσφέρουν
εξαιρετικές επιδόσεις, εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας και απαράμιλλη
αξιοπιστία. Ανταλλάξτε οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή έχετε με ένα
επαγγελματικό μοντέλο της Canon και κερδίστε έκπτωση έως 300€.

Μην χάσετε αυτήν τη μοναδική ευκαιρία για να ανανεώσετε τον εξοπλισμό
σας και να διηγηθείτε τις ιστορίες σας με ασύγκριτη ποιότητα.

ΕΩΣ

300 €

*

Live for the story_
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Να γιατί οι λήψεις μου βγαίνουν ...τόσο καθαρές!
Αν θέλετε να συνεχίσετε να έχετε καθαρές φωτογραφίες μην το δοκιμάσετε!!!

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
<V+-.,XΤάκης Τζίμας, 6'>)>5-Y,85-3Z.,XΠαναγιώτης Καλδής OL[KOU\LMOXΜιχάλης Κυρζίδης,

]]]BT^MLMB_O

*(67>5-@<-6,XΚωνσταντίνα Γκιτάκου 63/.947'6,XΆννα Μανουσάκη
>5-@<-',XΦωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης
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Canon EOS M50
Ηands on στο πρώτο επί ελληνικού εδάφους δείγμα
Η ΕΟS-M50 αποτελεί σημαντική
προσθήκη στην οικογένεια
mirrorless Canon υπό την έννοια ότι
οι μηχανές αυτής της κατηγορίας
γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές
ενώ αναμένεται και η ανακοίνωση
μιας (ή περισσότερων) full frame
του είδους. H EOS-M50 βαπτίστηκε
στα φώτα της δημοσιότητας
στην πρόσφατη έκθεση CP+ στη
Yokohama. Αν και τοποθετείται
χαμηλότερα στη γκάμα από την
EOS-M5 εν τούτοις αποτελεί
σημαντική ανανέωση εφόσον
ενσωματώνει 4Κ video και
αισθητήρα 24Megapixel με το
ακριβέστατο σύστημα autofocus
Dual Pixel.

Η τεχνολογική πλευρά

E

ίχαμε την ευκαιρία να δούμε για λίγο από κοντά το πρώτο δείγμα που έφθασε στην
Ελλάδα και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας. Η μεγάλη αλλαγή είναι η αρθρωτή
προς άλες τις κατευθύνσεις οθόνη που εξυπηρετεί πολύ στο video. Από τη σχεδίαση και
τα τεχνικά χαρακτηριστικά προκύπτει ότι το video είναι η δεύτερη και εξίσου σημαντική
πτυχή της προσωπικότητας της Μ50. Σε αντίθεση με άλλες mirrorless της Canon όπως
η Μ6, εδώ βρίσκουμε ενσωματωμένο EVF 2,36Μegapixel κάτι που εμείς τουλάχιστον
θεωρούμε απολύτως απαραίτητο για τις λήψεις με οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και
ιδιαίτερα στο μεσογειακό κλίμα με την έντονη φωτεινότητα του ήλιου που “ξεθωριάζει”
οποιαδήποτε οθόνη.
Νέος είναι και ο αισθητήρας APS-C size 24,1ΜP (με ευαισθησία ως ISO 25.600
επεκτεινόμενη ως 51.200), πάντα με το πετυχημένο και άκρως αποτελεσματικό Dual Pixel
AF, με κάποιες μικροδιαφορές από τον αντίστοιχο της Μ5, που προηγήθηκε περίπου ένα
χρόνο και κάτι... Στη θέση του επεξεργαστή εντοπίζουμε το νεοφερμένο chip Digic 8, που
σχετίζεται και με την υποστήριξη του φορμά RAW CR3 για πρώτη φορά σε Canon. Tο CR3
σχετίζεται με το ISO BMFF (με αρκετές συγγένειες με τους αλγόριθμους του ISO 2000) και
υποστηρίζει εσωτερικά το συμπιεσμένο C-RAW με 40% εξοικονόμηση μεγέθους ψηφιακού
αρχείου. Αν και έρχεται στην αγορά στην ίδια σαιζόν και παρόμοιες τιμές με την EOS 2000,
έχει διαφορετική προσωπικότητα, στραμμένη πιο πολύ στο video.
Μια πρωτιά στην συγκεκριμένη mirrorless αποτελεί ο ηλεκτρονικός έλεγχος της πρώτης
κουρτίνας του κλείστρου ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος κουνημένων καρέ. Αν το ψάξετε,
υπάρχει και πλήρως ψηφιακή λειτουργία του κλείστρου (electronic shutter) αλλά για
κάποιο περίεργο λόγο ενεργοποιείται αποκλειστικά στo Silent Mode το οποίο εμφανίζεται
αν επιλέξουμε SCN (Scene) από τον περιστροφικό επιλογέα επάνω δεξιά. To θέμα γίνεται
πιο σημαντικό με δεδομένο το ηλεκτρομηχανικό κλείστρο της Μ50 ακούγεται στους
κλειστούς χώρους.
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Η εργονομία

Α

ν και μικρότερη από την ΕΟS Μ5, δίνει καλή λαβή στο χέρι ακόμη και για
το συνηθισμένο στα πιο ογκώδη σώματα των DSLR, λόγου χάρη της EOS
80D. Εντύπωση κάνει η στιβαρότητα του σώματος και η συμπαγής αίσθηση
-κλασσική για Canon που ενισχύει την υπόσχεση αξιοπιστίας την οποία
μεταδίδει η ένδειξη Made in Japan. H πίσω πλευρά καταλαμβάνεται σχεδόν εξ
ολοκλήρου από την αρθρωτή οθόνη (Vari-angle) 3in. (ανάλυση 1040Κ dots)
που περιστρέφεται προς όλες τις κατευθύνσεις, πολύ καλύτερη εργονομικά
από την εκδοχή του αδελφού μοντέλου Μ6 όπου περιστρέφεται ως προς ένα
μόνον άξονα.
Τα χειριστήρια δεν είναι πολλά: η πάνω πλευρά κυριαρχείται από
τον πολυεπιλογέα λειτουργιών P, Tv (προτεραιότητα ταχύτητας) Αv
(προτεραιότητα διαφράγματος) Μ (Manual) Α (Πράσινη ζώνη Auto για τελείως
αυτοματοποιημένη λειτουργία) Hybrid auto που δημιουργεί βιντεάκια από
φωτογραφικά καρέ, SCN (με πολλά θεματικά υποπρογράμματα σκηνών
(ανάμεσα σε αυτά πολύ ενδιαφέρον το Smooth Skin για πορτραίτα με χαμηλό
κοντράστ που αποδίδουν πολύ καλά τους δύσκολους τόνους της λευκής
επιδερμίδας) καθώς και τα δύο κουμπάκια, ένα για την άμεση λήψη video και
το δεύτερο (παραμετροποιούμενο) MFn .
Οι σχεδιαστές επέλεξαν την προσέγγιση με ένα περιστροφικό επιλογέα
ομόκεντρο με το πλήκτρο απελευθέρωσης ενώ με δύο επιλογείς τα πράγματα
θα ήταν καλύτερα αλλά και πάλι την κατάσταση έρχεται να σώσει το
πανίσχυρο κουμπάκι Q, στο κέντρο του DΠad από το οποίο περνούν σχεδόν
όλες οι βασικές λειτουργίες και σπάνια θα χρειαστεί κάτι πιο “εκλεπτυσμένο”
για να μπούμε βαθιά μέσα στο μενού. Ενδεικτικά αναφέρουμε το autofocus με
AF tracking (με έμφαση στα πρόσωπα), AF Zone (όπου επιλέγονται σημεία από
μια κεντρική μεγάλη παραλληλόγραμμη ζώνη) και σημειακό AF, το One shot/
Servo AF, Drive, φωτομέτρηση, video, αναλογίες πλευρών, ειδικά εφέ κλπ.
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

galleries

Eκθέσεις

∆ιαγωνισμοί

∆ιαλέξεις

Εκτός από την Γκαλερί
των Αναγνωστών θα
φιλοξενηθούν κι άλλες
σημαντικές φωτογραφικές
εκθέσεις με διευρυμένη
θεματολογία. Θα
ανακοινωθούν σύντομα
στο www.photo.gr μόλις
διευκρινιστούν
οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Παράλληλα με το event της
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ τρέχει ήδη
Μεγάλος φωτογραφικός
διαγωνισμός με θέμα:
«Ο Εθνικός Κήπος στις
τέσσερις εποχές του
χρόνου», συνδιοργάνωση του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ με τον ∆ήμο
Αθηναίων & τον ΟΠΑΝ∆Α
(δείτε σελ. 39)

Στο ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ 1
- ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ της
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ θα
πραγματοποιηθούν ανοιχτές
συζητήσεις και διαλέξεις
για την τέχνη & την
αισθητική της φωτογραφίας
με εισηγητές διακεκριμένους
φωτογράφους και
θεωρητικούς

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σάββατο 26/5: 18:00-22:00, Κυριακή 27 & ∆ευτέρα 28/5:11:00-21:00
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Tεχνόπολη

26-27-28 Μαΐου 2018
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324
ΜΕΤΡΟ: Σταθμός «Κεραμεικός», ΤΡΟΛΕΪ: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»,
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

ENAΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ!

Η Γκαλερί των Αναγνωστών πάει ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ!
Για πρώτη φορά στην τριαντάχρονη ιστορία του ΦΩΤΟγράφου
επιλεγμένες φωτογραφίες Αναγνωστών
από την πλέον δημοφιλή στήλη του περιοδικού θα αποτελέσουν
τον κορμό μίας μεγάλης εικαστικής έκθεσης. Θα διεκδικήσουν
επάξια μία δεύτερη ανάγνωση, αυτή τη φορά στο φυσικό
περιβάλλον ενός «πραγματικού» εκθεσιακού χώρου.
Έτσι, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει τους
δημιουργούς, να συνομιλήσει μαζί τους και παράλληλα θα δοθεί
η ευκαιρία στους ίδιους τους δημιουργούς να δοκιμάσουν την τύχη
των έργων τους -γιατί όχι- και στις πωλήσεις!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Αναγνώστες, φωτογραφίες των οποίων έχουν δημοσιευτεί στη Γκαλερί,
θα ενημερωθούν με προσωπικό e-mail για τη διαδικασία μέχρι 12 Μαρτίου.

Τ ΕΤΥΕΧ
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ΧΣ
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Ρ ΤAΙΡΟΤΥΙ Ο2Υ0 1220 1 8

Τέχνη, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, τεχνολογία!
Σε προκαθορισμένα σημεία του εκθεσιακού χώρου Θα υπάρχουν stand, στα οποία θα μπορούν
οι επισκέπτες στη διάρκεια της εκδήλωσης να ενημερωθούν για τα πρόσφατα προϊόντα και
υπηρεσίες που παρέχουν οι χορηγοί της εκδήλωσης - γνωστές αντιπροσωπείες φωτογραφικών
του κλάδου. Οι συμμετοχές των εταιριών/χορηγών θα ανακοινωθούν στο www.photo.gr
& στο τεύχος Μαΐου του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ.

×ÏÑÇÃΟΣ ÅΠÉÊÏÉÍÙÍΙÁΣ

ΔΙOÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, e-mail:info@photo.gr, www.facebook.com/galleries
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Video 4K

Π

ροκειμένου να “αποκαλυφθούν” όλες οι παραμετροποιήσεις για
το το video, πρέπει ο κεντρικός επιλογέας να είναι στη θέση με

το εικονίδιο video. Tότε εμφανίζεται και η επιλογή για 4K. Για κάποιο
περίεργο λόγο στο video 4K δεν ενεργοποιείται το ακριβέστατο και
ταχύτατο Dual Pixel AF αλλά το πολύ αργότερο contrast detect.
Επίσης πρέπει να συνυπολογιστεί κροπάρισμα 1,6x στο 4Κ πράγμα
που σημαίνει ότι φακός 15mm καταλήγει να ισοδυναμεί με 38mm,
δυσκολεύοντας πολύ τις ευρυγώνιες λήψεις. Σε παρόμοιες εφαρμογές
εμείς θα προτείναμε τον προσιτό ultrawide zoom EF-S 10-18mm
f/4.5-5.6 IS STM. Όσον αφορά το slow motion 120fps τελικά είναι
διαθέσιμο μόνο στο 720p ενώ το εξαιρετικά αποτελεσματικό,
ιδιαίτερα στα πρόσωπα, Dual Pixel autofocus ισχύει στο full HD
(όπου το refresh είναι 60fps). Tις video φιλοδοξίες της μηχανής
καταμαρτυρά και η ύπαρξη εισόδου για εξωτερικό μικρόφωνο, μαζί
με τα υπόλοιπα Micro ΗDMI και Μicro USB interfaces.

To full HD 1080p αντιπροσωπεύει την πληρέστερη εκδοχή video
στην M50, αφού εδώ δουλεύει άριστα το Dual Pixel AF και
επιπλέον φθάνει ως 60fps xωρίς να κροπάρεται η επιφάνεια του
αισθητήρα. Για τους περιορισμούς στο 4Κ, διαβάστε αναλυτικά στο
κείμενο.

Πρώτες εντυπώσεις

Η

Canon τα δύο τελευταία χρόνια χτίζει προσεκτικά το προφίλ
της δεύτερης γενιάς mirrorless μετά το ανέμπνευστο ξεκίνημα
με την πρώτη ΕΟS Μ (2012). Η Μ5 εντυπωσίασε με την ταχύτητα και
τηνπληρότητα των προδιαγραφών ενώ σταδιακά έχει κτιστεί γκάμα
φακών EF-M με αθόρυβη τεχνολογία STM. H Μ50, είναι το μικρότερο
αδελφάκι της Μ5 (αυτό υπονοεί ο διψήφιος κωδικός μοντέλου)
διατηρώντας το (απαραίτητο) EVF σκόπευτρο και προσθέτοντας video
4K (με ορισμένους περιορισμούς) ενώ η άψογη ποιότητα κατασκευής
επαληθεύει τη φήμη της εταιρίας και υπόσχεται μακροζωία και αντοχή
σε βάθος χρόνου. Το autofocus με τα 143 σημεία είναι εξαιρετικό
με τον STM φακό του κιτ -ενώ δεν μας προέκυψε η ευκαιρία (στον
διαθέσιμο χρόνο) να δοκιμάσουμε την τύχη μας με τον αντάπτορα
για φακούς EF από τη ρεφλέξ σειρά. Κανένα παράπονο και για
την ακρίβεια της φωτομέτρησης (τυπική Canon). Αν μας έλειψε
κάτι είναι το τέλειο dedicated κουμπάκι για άμεση πρόσβαση στις
wireless λειτουργίες WiFi, Bluetooth Low Energy (BLE) που όμως
έχει η “compact” G1X MkIII. Όσον για την ποιότητα εικόνας, θα
χρειαστούμε περισσότερο χρόνο, μέχρι το αναλυτικό τεστ όταν
αρχίσει ο επίσημος εφοδιασμός της αγοράς.
Π.ΚΑΛΔΗΣ

Σε λειτουργία ριπής (burst mode) η μηχανή πετυχαίνει εξαιρετική
επίδοση 10fps (Single AF) που υποχωρεί στα 7,4fps (Continuous AF).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ: 24.1MP Exmor CMOS 22.3x14.9mm crop factor 1.6x
EΥΑΙΣΘΗΣΙΑ: ISO 100-25,600/51,200
ΡΙΠΗ: 7.4fps για συνεχή καρέ 15 RAW/47 JPEG και 10fps με
ΚΛΕΙΔΩΜΑ: εστίασης/έκθεση

To CR3 RAW (14bit) μαζί με το -συμπιεσμένο- C-RAW file
λανσάρεται για πρώτη φορά σε μηχανή της Canon μέσω της ΕΟS
M50.

ΣΚΟΠΕΥΤΡΟ: EVF 0.4 in με ανάλυση 2.4εκ. Dot 100% κάλυψη
ΑUTOFOCUS: 143 σημείων με εύρος -2 ως +18 EV
ΚΛΕΙΣΤΡΟ: 1/4000-30sec.συγχρονισμός 1/200sec.
ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ: πολυζωνική 384 περιοχών 0 - 20 EV
VIDEO: H.264 QuickTime MOV 4K UHD/24p, 1080/60p, 720/120p
Stereo; mic input όριο αρχείου 4GB max.διάρκεια 29m59s
ΟΘΟΝΗ: 3-in αρθρωτή επαφικού τύπου με 1.04εκ. dot
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: κάρτα SDXC
WIRELESS: Wi-Fi, NFC, Bluetooth
MΠΑΤΑΡΙΑ: 235 καρέ CIPA
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 116x88x59mm
ΒΑΡΟΣ: 390gr.



     

Η μπαταρία LP-E12 φιλοξενείται στο ίδιο διαμέρισμα με την κάρτα
μνήμης, όπως και στις compact. Σίγουρα πρέπει να έχετε και μία
εφεδρική (αυτονομία 235 καρέ βάσει προδιαγραφών CIPA).
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BlackMagic
Pocket Cinema Camera 4K

H

Pocket Cinema Camera 4K είναι η διάδοχος της αρχικής Pocket Cinema Camera με δυνατότητα λήψης video 1080p
RAW, η οποία παρουσιάστηκε το 2013 και υιοθετούσε σύστημα φακών Micro 4/3. Η Pocket Cinema Camera 4Κ
επιμένει στην αρχιτεκτονική Micro 4/3 και εκτός από τη γνωστή μοντούρα βασίζεται σε αισθητήρα M4/3 HDR, με ανάλυση
4096χ2160 pixel (DCI 4K). H δυναμική περιοχή είναι 13 stop και η ευαισθησία Dual ISO έως 25600.Στις δυνατότητες της
μηχανής περιλαμβάνεται, φυσικά, η φωτογράφηση κατά τη διάρκεια λήψης video. Στην πίσω όψη της υπάρχει οθόνη
LCD με ανάλυση 1080p και διαγώνιο 5 ίντσες, με δυνατότητα ελέγχου μέσω αφής. Το live feed από την κάμερα μπορεί
να τροφοδοτήσει εξωτερικό monitor μέσω της θύρας HDMI. H έξοδος video είναι 10-bit με δυνατότητα εφαρμογής
υπερθέσεων επί της οθόνης. Η αποθήκευση του video μπορεί να γίνει απευθείας σε USB-C SSD. To πιο ενδιαφέρον στοιχείο
του νέου μοντέλου είναι η τιμή (μόλις 1295 δολ. ΗΠΑ) απίστευτα χαμηλή για όσα προσφέρει και εφόσον η υλοποίηση είναι
χωρίς προβλήματα.
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Ισχύει για ορισμένους
κωδικούς και μέχρι
εξαντλήσεως
των αποθεμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στο
εξουσιοδοτημένο δίκτυο
καταστημάτων.
Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
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Lomography Naiad
3.8/15 Art Lens
Νέος convertible
υπερευρυγώνιος με κάλυψη 135°

Ο

Naiad 15mm f/3,8 Art Lens
είναι βασισμένος στο σύστημα

Neptune Convertible Art Lens που έχει
λανσάρει η Lomography. H εστιακή
απόσταση του φακού είναι 15mm
και έχει σχεδιαστεί για κάλυψη full
frame αισθητήρων. Είναι συμβατός
με συστήματα Nikon F, Canon EF και
Pentax K ενώ με προσαρμογείς μπορεί
να ταιριάξει σε μηχανές Sony, Olympus
και Panasonic. Αυτόματη εστίαση δεν
υποστηρίζεται. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του φακού περιλαμβάνουν εύρος
φωτεινότητας f/3,8-f/22 και ελάχιστη
απόσταση εστίασης 1 cm. Το οπτικό
μέρος περιλαμβάνει εννέα στοιχεία σε
επτά ομάδες. O Naiad 3.8/15 Art Lens
πλαισιώνει τους φακούς 35mm, 50mm
και 85mm του συστήματος Neptune.
Χωρίς τη βάση ο φακός στοιχίζει στην
Αμερική $449 και με αυτή $699.



     

Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5
Η νέα προσθήκη στο σύστημα Leica Full-Frame Mirrorless

Τ

ο εύρος zoom του ευρυγώνιου Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm είναι
κατάλληλο για διαφορετικά αντικείμενα, από ρεπορτάζ έως φύση και
αρχιτεκτονική. Το μοτέρ και ο μηχανισμός εστίασης είναι βελτιστοποιημένα για
γρήγορη και αθόρυβη εστίαση, η οποία επιτυγχάνεται με τη μετακίνηση ενός και
μόνο ελαφρού οπτικού στοιχείου, ενώ ο φακός διατηρεί το φυσικό μήκος του
σε διαφορετικές εστιακές αποστάσεις. Η ανθεκτική επίστρωση AquaDura στο
εμπρόσθιο κρύσταλλο συμβάλλει στην αντοχή σε άσχημες καιρικές συνθήκες.
Ο Super-Vario-Elmar-SL 16–35mm f/3.5–4.5 είναι κατασκευασμένος από 18
στοιχεία, μοιρασμένα σε 12 ομάδες. Με τον φακό αυτό, το σύστημα SL της Leica
καλύπτει εστιακές αποστάσεις από 16 ως 280mm. Ο φακός θα διατίθεται από τα
τ
τέλη
Απριλίου στην τιμή $5.495 (ΗΠΑ).
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Eizo ColorEdge CG319X DCI-4K
Νέα οθόνη για video και photo editing

H

νέα 4K HDR οθόνη της Eizo είναι συμβατή με το προφίλ DCI-P3, το οποίο καλύπτει σχεδόν εξολοκλήρου - κατά 98%.
Πρόκειται για το μοντέλο που διαδέχετεαι την CG318-4K και προσφέρει πολλά νέα χαρακτηριστικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται
η συμβατότητα με το φορμά HLG και η καμπύλη PQ για την επεξεργασία HDR. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εικόνα που προσφέρει
δείχνει πιο ρεαλιστική στο ανθρώπινο μάτι. Στο εξοπλισμό περιλαμβάνεται αισθητήρας για το calibration της οθόνης, ακόμη
και όταν χρησιμοποιείται. Για το σκοπό αυτό, ο χρήστης μπορεί να ορίσει ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα μέρος της
επιφάνειας της οθόνης θα χρησιμοποιηθεί για την ανάγνωση από τον αισθητήρα, ενώ η εργασία μπορεί να συνεχιστεί κανονικά
στο υπόλοιπο της επιφανείας της οθόνης. Η Eizo έχει προβλέψει τη διατήρηση της εικόνας, όταν αυτή παρατηρείται υπό γωνία με
τη χρήση φιλμ διόρθωσης. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται αισθητήρας για τη διόρθωση της θερμοκρασίας του λευκού, καθώς
μεταβάλλεται η φωτεινότητα και ο περιβάλλων φωτισμός. Το ColorEdge CG319X DCI-4K διαθέτει δύο εισόδους HDMI και δύο
DisplayPort, με δυνατότητα αναπαραγωγής σημάτων DCI-4K/60Hz. Η νέα οθόνη θα είναι διαθέσιμη στην Αμερική, αρχικά, από
τον Ιούνιο.

Canon
Απόσυρση τώρα!

Ο

νειρευόσασταν πάντα
μια επαγγελματική
μηχανή της Canon; Τώρα είναι
η στιγμή να την αποκτήσετε,
επωφελούμενοι από την
προσφορά cashback της
εταιρείας που θα διαρκέσει ως
τις 30 Απριλίου 2018.
Μέχρι το τέλος του μήνα οι
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν
να ανταλλάξουν οποιαδήποτε
φωτογραφική μηχανή έχουν
με ένα επαγγελματικό μοντέλο
της Canon και να κερδίσουν
έκπτωση έως 300€. Η
προωθητική ενέργεια ισχύει
έως 30/4/2018 σε φωτογραφικά
καταστήματα και σε επιλεγμένα
καταστήματα αλυσίδων
καταναλωτικών ηλεκτρονικών.
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«NICE»
Πρωτοβουλία για το Οικοσύστημα Έξυπνων Φωτ. Μηχανών Επόμενης Γενιάς

Ο

ρισμένοι από τους μεγαλύτερους
κατασκευαστές και παρόχους
καταναλωτικών ηλεκτρονικών
συσκευών και υπηρεσιών, οι Foxconn,
Nikon, Scenera, Sony Semiconductor
Solutions και Wistron, ανακοίνωσαν
στις 6 Μαρτίου 2018 τη συνεργασία
τους για την κυκλοφορία ενός νέου
οικοσυστήματος που θα βοηθήσει την
εισαγωγή της νέας γενιάς έξυπνων
φωτογραφικών μηχανών στην αγορά.
Η Ένωση NICE πρόκειται να καθιερώσει
ένα νέο πρότυπο προδιαγραφών
για τα επερχόμενα προϊόντα και
εφαρμογές έξυπνων φωτογραφικών
μηχανών, προσδιορίζοντας παράλληλα
τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των
φωτογραφικών μηχανών.

Τα κύρια στοιχεία της προδιαγραφής της Ένωσης NICE είναι να επιτύχει τη διαχείριση των
τεράστιων όγκων δεδομένων που καταγράφονται από τις έξυπνες φωτογραφικές μηχανές,
αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες για αυξημένο εύρος ζώνης και χωρητικότητα
αποθήκευσης. Για παράδειγμα, θα εξασφαλίσει ότι για τα δεδομένα που αποτυπώνονται
θα μπορούν να παρέχονται πληροφορίες λειτουργίας σκηνής, ευρετήριο, δυνατότητα
αναζήτησης με απεικόνιση εικονιδίων και ασφαλής αποθήκευση στο cloud με σκοπό τη
βελτίωση της εμπειρίας του τελικού χρήστη. Θα ορίσει επίσης καλά δομημένα επίπεδα και
συνδέσεις για την επεξεργασία της αποτύπωσης εικόνων, εξασφαλίζοντας στους χρήστες τη
δυνατότητα πρόσβασης σε video από πολλαπλές φωτογραφικές μηχανές.
Η Ένωση NICE σκοπεύει να ανανεώσει την αγορά των έξυπνων φωτογραφικών μηχανών,
μειώνοντας τις απαιτήσεις εισόδου για τους κατασκευαστές φωτογραφικών μηχανών, τους
παρόχους υπηρεσιών και τις εφαρμογές τρίτων, το οποίο με τη σειρά του θα επιτρέψει να
αυξηθεί η ανάπτυξη συμβατών συσκευών.
Οι εκπρόσωποι και των πέντε ιδρυτικών εταιριών συνεργάζονται για να δημιουργήσουν
την υποδομή και να ορίσουν κατευθυντήριες οδηγίες για τις προδιαγραφές NICE. Με
δραστηριότητες στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία, η Ένωση NICE θα είναι ανοικτή σε όλες τις
εταιρείες και τις ομάδες συμφερόντων που επιθυμούν να συμμετάσχουν υιοθετώντας τις
προδιαγραφές και συμβάλλοντας σε αυτές.

Red Dot Award για εκτυπωτές και βιντεοπροβολείς Epson
Για το δεύτερο συνεχόμενο έτος διάκριση για προϊόντα της Epson

Η

Seiko Epson Corporation απέσπασε
Red Dot Award: Product Design 2018
για προϊόντα για προϊόντα εκτύπωσης και
βιντεοπροβολής που παράγει. Πιο συγκεκριμένα,
βραβεύτηκαν τα εξής προϊόντα Epson:
q±ÎÎÌ×ÈÖÍÈÁÒÅÖÍÎÌÎÇ½ÁÕJOLKFU91
8500/6000
q¥ÑÅÉÐÎÌ×ÈÖÁÍÈÒÔÍJOLKFU8'
3720/4720/4730/4740
q)ÑÅÉÐÅËÒ×ÔÒÏÍÅÅÍÑÔÁÒÔ»ÍÁÄÎÖÅ½Á
μελανιών ET-2700/2750/3700/3750/4750
(EcoTank ITS L4150/L4160/L6160/L6170/L6190)
q0ÆÎÐÈÒ¾ÕÂÉÍÒÅÎÐÎÂÎÌ»ÁÕ&#'
Ο θεσμός Red Dot Design Award ξεκίνησε
το 1955 στη Γερμανία. Διοργανώνεται από το
σχεδιαστικό κέντρο Design Zentrum Nordrhein
Westfalen. Αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο ως
ένα από τα πιο διάσημα βραβεία στον τομέα του
βιομηχανικού design.
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Κάντε τα συναισθήματα σας
να κρατήσουν για πάντα
Εβδομάδες γάμου της ZEISS

Tελευταία
ευκαιρία
Λήξη προσφοράς 15/4

στε
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€500

Photographer Daran Wu

Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις σε επιλεγμένους φακούς της ZEISS
από 1η Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2018
Η περίοδος των γάμων πλησιάζει. Προετοιμαστείτε για σεζόν με τις εβδομάδες γάμου
της ZEISS: κερδίστε εκπτώσεις μέχρι €500 στην αρχική τιμή των φακών πορτραίτου
ZEISS 85mm και 135mm.
Η προσφορά αφορά ένα φακό ανά αγοραστή. Η προσφορά ισχύει για αγορές μόνο μέσω των εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών της ZEISS
και μέσω των online shop. Η έκπτωση αφορά την προτεινόμενη τιμή λιανικής του κατασκευαστή. Η ZEISS και οι συνεργαζόμενοι διανομείς
διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης του προγράμματος όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο στοκ για την υποστήριξη του.

QIPUPNFUSPODPNqBLBMBWSFOU[PTHSqSFQFMMBHSqHBMBJPTQIPUPHSqBBEJHJUBMQIPUPHSqQIPUPBHPSBHSqBEPSBNBHS
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ProRes RAW
φορμά από
την Apple
Σημαντική αναβάθμιση για
Final Cut Pro 10.4.1

Σ

το Final Cut Pro 10.4.1 η

Apple εισάγει μια σημαντική
αναβάθμιση που θα αλλάξει
ριζικά τον τρόπο εργασίας. Ο
λόγος για το νέο φορμά ProRes
RAW, το οποίο συνδυάζει
πλεονεκτήματα στη ροή
εργασίας και στην εικόνα του
ProRes και του RAW video. Την
αναβάθμιση συμπληρώνουν νέα
χαρακτηριστικά στις σύνοδες του
Final Cut Pro εφαρμογές, Motion
και Compressor.
Με το ProRes RAW, οι μοντέρ
μπορούν να εισάγουν,
να επεξεργάζονται και να
ολοκληρώνουν τα πρωτότυπα
αρχεία RAW. Ευελιξία παρέχεται
κατά την προσαρμογή των
highlights και των σκιών κατάλληλη για εργασία με
αρχεία HDR. Οι χρήστες μπορούν
να αναπαράγουν αρχεία RAW
4K ProRes σε πλήρη ποιότητα
σε MacBook Pro και iMac σε
πραγματικό χρόνο, χωρίς να
απαιτείται rendering. Τα αρχεία
ProRes RAW είναι μικρότερα
από τα αρχεία ProRes 4444,
επιτρέποντας στους μοντέρ να
κάνουν καλύτερη χρήση του
διαθέσιμου αποθηκευτικού
χώρου. Την ίδια στιγμή, το νέο
φορμά είναι πολύ χρήσιμο στην
αρχειοθέτηση.



     

Bραβεία Red Dot για τη Nikon
Σχεδιαστικές διακρίσεις για τις DSLR D850 και D7500.

Ο

ι δύο πιο πρόσφατες Nikon DSLR, οι D850 και D7500, κέρδισαν το «Red Dot
Award: Product Design 2018», που απονέμει η γερμανική εταιρεία Design Zentrum
Nordrhein Westfalen. Το Red Dot Design Award είναι ένας διεθνής διαγωνισμός
σχεδίασης με περισσότερα από 60 χρόνια ιστορίας. Για το βραβείο Red Dot: Product
Design 2018 υποβλήθηκαν περισσότερες από 6.300 υποψηφιότητες, από 59 χώρες.
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από ομάδα αναγνωρισμένων ειδικών σχεδιαστών,
από όλο τον κόσμο, η οποία λαμβάνει υπόψη της παραμέτρους όπως η καινοτομία, η
λειτουργικότητα και η ανθεκτικότητα. Τα προϊόντα που βραβεύτηκαν θα παρουσιαστούν
σε ειδική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου 2018
στο Red Dot Design Museum, στο Έσσεν της Γερμανίας.
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Κάρτα CFexpress 1TB
Η πρώτη στον κόσμο κάρτα
CFexpress 1.0 από την
ProGrade Digital

H

κάρτα επιδείχθηκε στο πλαίσιο

της NAB 2018 (Λας Βέγκας, 7-12
Απριλίου 2018) και σημειώνει ρεκόρ
όχι μόνο για τη χωρητικότητα της,
αλλά και την ταχύτητα. Έτσι, ενώ οι
κάρτες SDXC UHS-II και CFast 2.0 έχουν
ταχύτητες από 300MB/s έως 550MB/s,
η κάρτα της ProGrade Digital CFexpress
επιτυγχάνει ρυθμό διαμεταγωγής
1400ΜΒ/s στην ανάγνωση και πάνω
από 1000ΜΒ/s για την εγγραφή. Να
θυμίσουμε ότι η πρώτη κάρτα SDXC
1TB ανακοινώθηκε το 2016 από
τη SanDisk, αλλά ακόμη δεν έχει
κυκλοφορήσει. Η ProGrade Digital έχει
ιδρυθεί πρόσφατα από πρώην στελέχη
της Lexar.

Lacie Rugged RAID Pro USB-C.
Aνθεκτικός εξωτερικός δίσκος 2,5in. με ενσωματωμένο card
reader

Ο

εξωτερικός HDD Rugged RAID Pro ακολουθεί το γνώριμο “ενισχυμένο”
design και το πορτοκαλί χρώμα που καθιέρωσε σε πολλά μοντέλα της
ίδιας σειράς ο σχεδιαστής Neil Poulton. Οι μεγαλύτερες διαφορές σε σχέση με τα
προηγούμενα μοντέλα εντοπίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Έτσι, ο Rugged
RAID Pro διαθέτει θύρα Thunderbolt 3, συμβατήμε USB-C. Ο αποθηκευτικός χώρος
διαμορφώνεται σε RAID 0 και η ταχύτητα διαμεταγωγής που επιτυγχάνεται αγγίζει
τα 240ΜΒ/sec. Η συστοιχία αποθήκευσης μπορεί να είναι και RAID 1, επίσης.
Η αποθήκευση από τις κάρτες SD μπορεί να γίνει άμεσα με τον ενσωματωμένο
UHS-II SD card reader. Σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα, σύμφωνα με την
κατασκευάστρια εταιρία αντέχει αντέχει πτώση από ύψος 1,2m, ενώ στην εγγύηση
περιλαμβάνεται κάλυψη με την υπηρεσία Seagate Rescue Data Recovery για τρία
χρόνια. Επίσης προσφέρεται δωρεάν ένας μήνας συνδρομή στο Adobe Creative
Cloud All Apps, με αξία 50€.

Sigma
Μπλε χρώμα στο εργοστάσιο

Σ

το πλαίσιο ενός ταξιδιού στην Ιαπωνία, το κανάλι Youtube cinema5D
επισκέφθηκε το εργοστάσιο φακών της Sigma. Ανάμεσα στις ερωτήσεις του
δημοσιογράφου προς τον κ. Yamaki, CΕΟ της εταιρείας, ήταν και το ερώτημα γιατί
όλα τα μηχανήματα του εργοστασίου είναι βαμμένα μπλε. Όπως δήλωσε ο κ.
Yamaki, ιδρύοντας την εταιρεία, ο θείος του ήθελε το περιβάλλον να είναι φιλικό
προς τους εργαζόμενους. Έτσι επέλεξε το μπλε χρώμα με το οποίο έβαψε όλα τα
μηχανήματα του εργοστασίου. Ο CEO της Sigma ανέφερε μάλιστα ότι, όταν μια
φορά στάλθηκε στο εργοστάσιο ένα μηχάνημα στο αρχικό του χρώμα, δεν το
δέχτηκαν αλλά αντιθέτως ζήτησαν να βαφτεί μπλε. Σήμερα η Sigma απασχολεί
συνολικά 1600 υπαλλήλους, 1400 από τους οποίους εργάζονται στο εργοστάσιο.



     

  

 !""#

Αγαπητέ
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Snapchat
Είναι τελικά φωτογραφική μηχανή;

Π

ολλοί θα απαντήσουν πως μια εφαρμογή δε μπορεί να είναι φωτογραφική μηχανή. Ωστόσο το νέο διαφημιστικό της
δημοφιλούς εφαρμογής Snapchat επικοινωνεί το προϊόν λίγο διαφορετικά. Διευκρινίζοντας στην αρχή ότι δεν πρόκειται
για την κλασική φωτογραφική μηχανή, η διαφήμιση εξηγεί μέσα από διαφορετικά στιγμιότυπα ότι το Snapchat είναι μια
φωτογραφική μηχανή που σε βοηθά να συνδεθείς με τους φίλους σου και τον κόσμο. Όπως μάλιστα διαβάζουμε στην
επίσημη σελίδα, το Snapchat δίνει έμφαση περισσοτερο στο πώς νιώθει παρά στο πώς δείχνει κανείς. Φαίνεται ότι ο όρος
“φωτογραφική μηχανή” διευρύνεται, εξυπηρετώντας την ανάγκη του προϊόντος να διαφημιστεί στο αγοραστικό κοινό.

photo.gr
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Ronaldo Schemidt, Φωτογραφία της Χρονιάς

World Press Photo
Οι νικητές της φετινής διοργάνωσης

Ο

διεθνής διαγωνισμός “World Press Photo”, που στηρίζει
θεσμικά το φωτορεπορτάζ, βράβευσε και φέτος τα
καλύτερα φωτογραφικά έργα για το 2018. Φωτογράφος της
χρονιάς αναδείχθηκε ο Ronaldo Schemidt -του πρακτορείου
France-Presse- ο οποίος απαθανάτισε έναν διαδηλωτή στη
Βενεζουέλα την ώρα που τυλίγεται στις φλόγες.
Η συγκεκριμένη φωτογραφία διακρίθηκε και στην επιμέρους
κατηγορία του διαγωνισμού «Επικαιρότητα», κατακτώντας την
πρώτη θέση στις μεμονωμένες φωτογραφίες. Σε συνέντευξη
του στο διαδικτυακό περιοδικό British Journal of Photography
ο φωτογράφος εξιστορεί: «Στεκόμουν μερικά μέτρα μακρυά
από εκείνον, αλλά όταν ένιωσα τη θερμότητα από τις
φλόγες, πήρα τη φωτογραφική μου μηχανή και ξεκίνησα
να φωτογραφίζω ότι διαδραματιζόταν. Χρειάστηκαν απλά
μερικά δευτερόλεπτα, οπότε δεν ήξερα τι ακριβώς τραβούσα.
Κινήθηκα από ένστικτο, ήταν πολύ γρήγορο. Δεν σταμάτησα
να τραβώ μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποίησα τι συμβαίνει.
Κάποιος τυλιγμένος στις φλόγες βρισκόταν δίπλα μου».
Στην 61η διοργάνωση υπεβλήθησαν 73.044 φωτογραφίες
4.548 φωτογράφων από 125 χώρες. Υπενθυμίζεται ότι, εν
αντιθέσει με προηγούμενες χρονιές, φέτος ο διαγωνισμός
είχε δημοσιοποιήσει τους φιναλίστ των βραβείων πριν την
ανακοίνωση των νικητών.



     

Oliver Scarff, Πρώτο Βραβείο, Μεμονωμένες Φωτογραφίες, Αθλήματα

Neil Aldridge, Πρώτο Βραβείο, Μεμονωμένες Φωτογραφίες, Περιβάλλον
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Aνοιξιάτικο τεύχος

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
στα περίπτερα!
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Μουσείο Μπενάκη
Ο Fred Boissonnas στην Αίγυπτο

Η

έκθεση διερευνά την εξελικτική πορεία της αισθητικής
του Fred Boissonnas. Ο καταξιωμένος φωτογράφος
βρέθηκε στην Αίγυπτο δύο φορές, το 1929 και το 1933.
Την πρώτη φορά προσκλήθηκε από τον βασιλιά Φουάντ
Α΄ προκειμένου να συγκεντρώσει φωτογραφικό υλικό για
την πολυτελή του έκδοση με τίτλο “Égypte”. Τον Μάιο του
1933, ο Fred Boissonnas επέστρεψε στην Αίγυπτο για την
τελευταία φωτογραφική του αποστολή. Τότε επισκέφθηκε
την χερσόνησο του Σινά και τη Μονή της Αγίας
Αικατερίνης, ακολουθώντας τη διαδρομή των Ισραηλιτών
έτσι όπως καταγράφεται στη βιβλική «Έξοδο». Οι εικόνες
από το ταξίδι αυτό καθώς και οι εκτενείς χειρόγραφες
σημειώσεις που κράτησε θα παρείχαν το υλικό για μία νέα
έκδοση, η οποία ωστόσο δεν κατάφερε να εκδοθεί ποτέ. Η
έκθεση «Ο Fred Boissonnas στην Αίγυπτο» επικεντρώνεται
στο φωτογραφικό έργο του Boissonnas, ως προς τα δυο
αυτά βιβλία. Την έκθεση επιμελήθηκαν η Oriana Baddeley,
η Ewelina Warner και ο Γιώργης Μαγγίνης.
Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Μαΐου
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 και
Ανδρονίκου, Αθήνα
Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, Τηλ. 2103453111,
benaki@benaki.gr, https://www.benaki.gr
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Φωτογραφικά έργα του Seydou Keïta
Στο μουσείο Foam
Το Μουσείο Foam στο Άμστερνταμ,
επιχειρώντας να αναδείξει το
μετασχηματισμό του Μπαμακό από
κοσμοπολίτικη γαλλική αποικία
σε πρωτεύουσα του σημερινού
Μαλί, παρουσιάζει μια έκθεση
αφιερωμένη στα πορτραίτα
που τράβηξε ο Seydou Keïta τις
δεκαετίες του ‘50 και ‘60.

Γ

εννημένος το 1921, ο Seydou
Keïta έγινε ευρύτερα γνωστός στο
φωτογραφικό κοινό τη δεκαετία του
‘90 όταν το έργο του ανακάλυψε ο
έμπορος ειδών τέχνης André Magnin.
Ο Magnin ανέδειξε τότε τα 10.000
αρνητικά του φωτογράφου ενώ με
τη συνεργασία του Keïta, έγιναν
σύγχρονες εκτυπώσεις, επιτρέποντας
έτσι να συστηθεί παγκόσμια το
έργο του. Ήταν ένα βήμα το οποίο
οδήγησε στη συνέχεια, σύμφωνα με
το British Journal of Photography,
στην αναγνώριση του φωτογράφου
ως πατέρα της αφρικανικής



φωτογραφίας. Ωστόσο, η φωτογραφική πορεία του Keïta είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.
Το 1935 απέκτησε την πρώτη του φωτογραφική μηχανή, μια Kodak Brownie Flash, ενώ
το 1948 άνοιξε το δικό του φωτογραφικό στούντιο στο Μπαμακό. Το διάστημα μέχρι
και το 1960 -χρονιά που ανεξαρτητοποιήθηκε το Μαλί και ο Keïta υποχρεώθηκε να
κλείσει το εργαστήριό του- το εργαστήριο επισκέπτονταν κάτοικοι του Μαλί έτσι ώστε να
φωτογραφηθούν. Φορώντας ασυνήθιστα φορέματα ή δυτικά κουστούμια, τα πρόσωπα των
πορτραίτων σκιαγραφούν μια ιδιαίτερα μεταβατική εποχή τόσο κοινωνικά όσο και πολιτικά.
Στην έκθεση του Foam οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν υπογεγραμμένες
σύγχρονες εκτυπώσεις καθώς και μια μεγάλη συλλογή παλιών αναλογικών εκτυπώσεων.
Στην επίσημη ιστοσελίδα που παρουσιάζει το έργο του Seydou Keïta διαβάζουμε το σχόλιο
του φωτογράφου «Είναι εύκολο να τραβήξεις μια φωτογραφία, αλλά αυτό που έκανε τη
διαφορά είναι ότι πάντα ήξερα πώς να βρω τη σωστή πόζα, και δεν έκανα ποτέ λάθος.
Μια ελαφριά κλίση του κεφαλιού, ένα σοβαρό πρόσωπο, η στάση των χεριών...ήμουν ικανός
να κάνω κάποιον να δείχνει πολύ ωραία».
Σε άρθρο του British Journal of Photography διαβάζουμε συμπληρωματικά «Η εμπειρία με
έμαθε τις στάσεις που θα άρεσαν στους πελάτες μου περισσότερο. Προσπαθείς να πετύχεις
την καλύτερη πόζα, το πιο ευνοϊκό προφίλ, επειδή η φωτογραφία είναι τέχνη και καθετί θα
έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τελειότητα».
Η παρουσίαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας σειράς εκθέσεων για τα φωτογραφικά
εργαστήρια. Η συγκεκριμένη σειρά εκτίθεται λόγω του διαρκώς αυξανόμενου ενδιαφέροντος
για τη λεγόμενη «καθημερινή» φωτογραφία, η οποία συμπυκνώνει πληροφορίες κοινωνικοπολιτικής και αισθητικής αξίας.
Η έκθεση “Seydou Keïta – Bamako Portraits” θα βρίσκεται στο χώρο του μουσείου Foam έως
τις 20 Ιουνίου. Η παρουσίαση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Σύγχρονη Αφρικανική
Συλλογή Τέχνης (CAAC) – Συλλογή Pigozzi.
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Ανοιξιάτικη προσφορά Ν 1
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Εργαστήριο
φωτογράφησης
ανδρικού γυμνού
Aπό τον Ανδρέα Κατσικούδη
και τον Δημήτρη Ρουστάνη

Έ

να εργαστήριο αφιερωμένο
στο ανδρικό γυμνό θα

πραγματοποιηθεί στην περιοχή του
Φιλοπάππου. Οι συμμετέχοντες
μπορούν να φέρουν τον εξοπλισμό
που διαθέτουν ενώ προαιρετικά
μπορούν να φέρουν αντικείμενα
που θα τους βοηθήσουν να
σκηνοθετήσουν τις λήψεις τους.
Εισηγητές του εργαστηρίου θα είναι
οι φωτογράφοι Ανδρέας Κατσικούδης
και Δημήτρης Ρουστάνης. Στον χώρο
θα υπάρχουν λευκό και μαύρο
φόντο, δυο μεγάλα φώτα και ένα
σποτ. Οι καλύτερες φωτογραφίες θα
παρουσιαστούν στην έκθεση «Γυμνά
Βλέμματα».
Εργαστήριο: Κυριακή 29 Απριλίου,
10.30 – 13.00
Κόστος: 30 ευρώ, μαθητές του
Ανδρέα Κατσικούδη 25 ευρώ
Δηλώσεις συμμετοχής: Ανδρέας
Κατσικούδης, akatsikoudis@yahoo.
comakatsikoudis@yahoo.com
Πληροφορίες: Ανδρέας Κατσικούδης,
www.akatsikoudis.blogspot.com,
www.andreaskatsikoudis.com

iFocus
“Την Mελαγχολική μου τέχνη ασκώντας”

Σ

την πρώτη της ομαδική έκθεση φωτογραφίας, η κοινότητα του iFocus εμπνέεται
από τη σκοτεινή πλευρά της μελαγχολίας. Δημιουργική δύναμη, η Μelancholia
Generosa εκφράζεται από τα μέλη της κοινότητας με διαφορετικούς κώδικες.
Στα αχαρτογράφητα νερά της ψυχής, τα μέλη της κοινότητας iFocus εμπνέονται
και επιχειρούν να εμβαθύνουν στο επίπονο θέμα της μελαγχολίας. Την έκθεση
επιμελήθηκε η Δώρα Λαβαζού.
Εγκαίνια: Παρασκευή, 20 Απριλίου, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Μαίου
Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα
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Lines
της Θαλασσινής Δούμα

K

ρύσταλλα, μεταλλικά φινιρίσματα και φωτισμός αλληλεπιδρούν σε μια σειρά φωτογραφιών
με έντονο το στοιχείο της γεωμετρίας. O ιστορικός τέχνης Lorenzo Canova αναφέρει μεταξύ
άλλων για την έκθεση «Η έρευνα του αφηρημένου βρίσκει πεδίο δόξας στον κύκλο “Lines”, όπου
η γεωμετρική διαπλοκή των γυάλινων ορθογώνιων κατασκευών φτάνει μέχρι την αρχική τους
σύλληψη, στον αρχιτεκτονικό ορθολογισμό...». Η ασπρόμαυρη φωτογραφική ενότητα “Lines”,
μαζί με τις ενότητες “Dissolving Travellers” και “Move In” αποτελεί μέρος της τριλογίας “Journey
in the Labyrinth”. Η πρώτη ενότητα δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη, η δεύτερη στη Γροιλανδία και
η τρίτη σε υπόγεια φαράγγια της Αριζόνα, ενώ όλες μαζί αποτελούν ένα ταξίδι ανάμεσα σε έρημα
τοπία της φύσης και κτίρια της μεγαλούπολης. Την έκθεση επιμελήθηκε η Kontaki Design Gallery.



     

Εγκαίνια: Πέμπτη 19 Απριλίου,
19.30 – 23.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Μαΐου
Διεύθυνση: Kontaki Design
Gallery, Μουρούζη 10, Αθήνα
Πληροφορίες: Kontaki Design
Gallery,
Τηλ. 2130429984,
www.kontakidesign.com
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Ανοιξιάτικη προσφορά Ν 2
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«Τόπος / Μνήμη»
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας

Η

έννοια του τόπου, χάνοντας

την κυριολεκτική της σημασία,
εξελίσσεται σε μια νοητική κατασκευή
για να γίνει τελικά αφορμή κατασκευής
«τόπων». Έλληνες και Βούλγαροι
φωτογράφοι προσεγγίζουν και
κατασκευάζουν τους δικούς
τους τόπους, σε μια έκθεση που
αντιπροσωπεύει τη μνήμη των τόπων.
Ο τόπος τοποθετείται στον πυρήνα όχι
μόνο του ποιοι είμαστε, αλλά και της
κουλτούρας στην οποία βρισκόμαστε.
Συμμετέχουν οι φωτογράφοι Λευτέρης
Μικρός, Νίκος Πρίπορας, Άννυ
Βλαχοπούλου, Τζένη Ντόκου, Μένη
Σεϊρίδου, Έλσα Τζιάνα, Nadezhda
Pavlova, Dimo Dimov, Nikola Mihov
και Timohir Stoyanov. Την έκθεση
παρουσιάζει το Φωτογραφικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη
φωτογράφο και επιμελήτρια Nadezhda
Pavlova, στο πλαίσιο της διοργάνωσης
“Aspects of Balkan Photography
-2018”.
Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Απριλίου
Διεύθυνση: Τάμπια, Κ. Μελενίκου 14Γ,
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Φωτογραφικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, http://fkth.gr

“Emotions SOUL”
Του Gregory Giakis

Η

έκθεση παρουσιάζει μια σειρά πολιτιστικών δρώμενων στην πόλη του Μονάχου,
όπως τα κατέγραψε μέσα από τον φακό του ο φωτογράφος Gregory Giakis. Ελληνες
και ξένοι καλλιτέχνες αλλά και Κύπριοι, που συνέβαλαν στις πολιτιστικές δράσεις της
Κυπριακής Πρεσβείας του Βερολίνου, πρωταγωνιστούν στην έκθεση με τίτλο “Emotions
SOUL”. Ο Gregory Giakis γεννήθηκε στη Γερμανία και πέρασε τα μαθητικά του χρόνια
στην Ελλάδα. Εργάζεται ως ανεξάρτητος φωτογράφος και δημοσιογράφος.
Εγκαίνια: Παρασκευή 13 Απριλίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 22 Απριλίου
Διεύθυνση: Gallery Π31, Παπαμάρκου 31, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Gregory Giakis, www.gregory-giakis.com
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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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Ė  Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Ė  B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016










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

ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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Ė  Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ

Ė  Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

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 ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά...

01

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

9 771105 394004



Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!
ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

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

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

9 771105 394004



Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

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


 



Νο 16: Nυχτερινή & αστρο-φωτογραφία Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 7 Ιουνίου 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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“3 West”
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας

Τ

ρις φωτογράφοι ενώνουν τις ματιές
τους σε μια έκθεση φωτογραφίας

με γυναικεία πορτραίτα. Συμμετέχουν ο
Γιάννης Μενιδιάτης, ο Γιώργος Γλυνός
και η Σταυρούλα (Ράνια) Παπαθωμά.
Εγκαίνια: Δευτέρα 16 Απριλίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 22 Απριλίου
Διεύθυνση: Καφέ Golden cup, 25ης
Μαρτίου 30, Ν. Ψυχικό

“Carte Postale”
Από την ομάδα fplus

Τ

έσσερις γυναίκες φωτογράφοι που είχαν την εμπειρία να φύγουν από την πόλη τους
παρουσιάζουν τις εμπειρίες στις νέες πόλεις που επέλεξαν να ζήσουν μέσα από μια
προσωπική άποψη περί καρτ ποστάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν η Ελένη Ιωαννίδου, η
Μαρία Κυρίτση, η Μαριάννα Μπολτσή και η Αντιγόνη Ντελή. Την έκθεση διοργανώνει
η φωτογραφική ομάδα fplus, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και
Επιστημών Δήμου Λαρισαίων. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα συνοδεύσουν μουσικά οι
Fagus.
Εγκαίνια: Πέμπτη 12 Απριλίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 21 Απριλίου
Διεύθυνση: Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53, Λάρισα
Πληροφορίες: fplus, info@fplus.gr, http://fplus.gr

Φωτογραφική ομάδα
«Διάφραγμα 26»
¨Εκθεση στο 1ο Travel Fest

Τ

ο πρώτο ταξιδιωτικό φεστιβάλ έρχεται στην Ελλάδα στο
Πολιτιστικό Κέντρο Δαΐς, στον Παράδεισο Αμαρουσίου.
Η ομάδα «Διάφραγμα 26» συμμετέχει στο φεστιβάλ με μια
έκθεση φωτογραφίας των μελών της. Ομάδες, σύνδεσμοι,
επιχειρήσεις, gadgets, προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται
με το ταξίδι, τη φύση, τη δράση και την περιπέτεια θα
αποκαλύψουν σε κάθε επισκέπτη μια νέα ταξιδιωτική
κουλτούρα.
Φεστιβάλ: 21 και 22 Απριλίου
Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Δαΐς, Μεσογείων 151,
Παράδεισος Αμαρουσίου
Πληροφορίες: Διάφραγμα 26, www.diafragma26.gr
Travel Fest, http://www.travelfest.gr
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«ΟΝειΡοΚρίΤης»
Του Κωνσταντίνου Ευγενίδη

Σ

ε μια φωτογραφική σειρά
εμπνευσμένη από τον κόσμο της

φαντασίας, ο Κωνσταντίνος Ευγενίδης
καλεί το θεατή να ερμηνεύσει τα όνειρα.
Εγκαίνια: Κυριακή 20 Μαΐου, 12.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Μαΐου
Διεύθυνση: Le Jardin Extraordinaire
Cafe, Παλαιών Πατρών 8, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος
Ευγενίδης, https://www.facebook.com/
KonstantinosEvgenidis

Blank Wall Gallery
Είκοσι φωτογράφοι εκθέτουν

Ε

ίκοσι φωτογράφοι της ομάδας «Περί Φωτογραφίας» παρουσιάζουν την άποψή
τους για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τον κόσμο και τη φωτογραφία.
Πρόκειται για την πρώτη ομαδική παρουσίαση τους. Η έκθεση αποτελείται από
ατομικά portfolio όπου κάθε φωτοφράφος εκπροσωπείται μεε τέσσερα έργα του. Την
έκθεση επιμελείται ο Δημήτρης Λαχανοκάρδης.
Εγκαίνια: Παρασκευή 13 Απριλίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Απριλίου
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Αθήνα
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, info@blankwallgallery.com,
www.blankwallgallery.com
Περί Φωτογραφίας, info@onphotography.gr, https://onphotography.gr

Πρόσκληση συμμετοχής
Στο 3ο Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού

Φ

ετινή θεματική του φεστιβάλ «Ελλάδα Σχήμα και Χρώμα» αποτελεί η «Αφή στο
Χρόνο». Όσοι φωτογράφοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος καλούνται να αναδείξουν
μέσα από το φακό τους τη φθορά της ύλης σε οικήματα και κτίρια. Κάθε φωτογράφος
μπορεί να πάρει μέρος στο διαγωνισμό υποβάλλοντας έως πέντε φωτογραφίες. Οι
καλύτερες φωτογραφίες θα εκτεθούν στο πλαίσιο του φεστιβάλ ενώ παράλληλα θα
απονεμηθούν τρια βραβεία και τρεις έπαινοι. Το φεστιβάλ διοργανώνει η KL Gallery
Vassilis Lappas σε συνεργασία με το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου
και την Ένωση Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού Ελλάδος.
Υποβολή: έως 30 Απριλίου
Διάρκεια: 16-31 Μαΐου
Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Σπύρος Λούης, Βασ. Σοφίας 85, Πλατεία Ηρώων,
Μαρούσι
Πληροφορίες: KL Gallery Vassilis Lappas, http://klgallerywebradio.com
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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