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Η πτωτική τάση δεν είναι
μόνον ελληνικό φαινόμενο
Στη δεκαετία του 1980 έτυχε να παραστώ
στο γάμο μιας εξαδέλφης μου στο Σικάγο.
`Όλα ήταν στη λογική του My Big Far
Greek Wedding (εξ άλλου η διάσημη ταινία
της Vardalos καθότι σε μεγάλο βαθμό
αυτοβιογραφική, στηρίζεται σε απόλυτα
ρεαλιστικά δεδομένα).
Δηλ. μια εξτραβαγκάτζα που δήλωνε με τον
πιο οφθαλμοφανή τρόπο ότι η πρώτη γενιά
ελλήνων μεταναστών είχε πετύχει κοινωνικά
και οικονομικά και μεταβίβαζε τα ηνία στη
δεύτερη γενιά. Από όλα τα έξοδα που είχε
κάνει ο θείος, ένα μου είχε κάνει τρομερή
εντύπωση. Η αμοιβή του φωτογράφου που
δεν μπορώ ακριβώς να τη θυμηθώ αλλά
ήταν αντίστοιχη δύο τριών ελληνικών
βασικών μισθών της εποχής.

Μ

ε τον καιρό τα πράγματα άλλαξαν. Η
Eλλάδα μπήκε σε τροχιά ανάπτυξης, το
ίδιο και η επαγγελματική φωτογραφία. Τότε,
στα τέλη της δεκαετίας του 2000, λίγο πριν
υποπέσουμε στο προπατορικό αμάρτημα των
υπερβολικών ελλειμμάτων και στη μέγγενη των
μνημονίων, άλλο ένα σημαδιακό φαινόμενο
με είχε εξίσου προβληματίσει. Η διαπίστωση
ότι εκείνη την εποχή, είχε κλείσει η ψαλίδα
ανάμεσα στις αμοιβές των Ελλήνων και των
διεθνών συναδέλφων τους επαγγελματιών
φωτογράφων. Για ένα παρόμοιου επιπέδου
γάμο λοιπόν, ο καλός ανεγνωρισμένος έλληνας
και ο ...αμερικανός ομόλογός του wedding
photographer, περίπου στο 2008, χρέωναν
παρεμφερείς τιμές για τις φωτογραφικές
υπηρεσίες τους. Κάπου εκεί είχα την
παρόρμηση να ...τσιμπηθώ μήπως και ξύπναγα.
Αναρωτιόμουν μήπως ζούσαμε μια συλλογική
παραίσθηση, μήπως αυτή η εξίσωση αμοιβών
ήλθε από το υπερπέραν και κάπου θα ξεπρόβαλε
απειλητικά η ουρά της αχλάδας. Όπερ και
εγένετο σύντομα. Όλη αυτή η επίπλαστη και
ψευδεπίγραφη ευμάρεια κατέρρευσε και μαζί
τους συμπαρασύρθηκαν και οι αμοιβές.

Υπηρεσίες νέας εποχής σε στιλ UBER όπως το Snappr.co φέρνουν ανατριχίλα σε όποια
ψήγματα φωτογραφικού επαγγελματισμού επιβιώνουν
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(Συνέχεια στην σελίδα 3)
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α τελευταία χρόνια λοιπόν ζούμε μια αντίστροφη

μέτρηση όπου στην Ελλάδα γράφουμε μόνον
απώλειες στις αμοιβές και την απασχολησιμότητα
των επαγγελματιών φωτογράφων. Την πολύ
μειωμένη σε αξία πίτα τη μοιράζονται περισσότεροι
αφού η κρίση έφερε ένταση του ανταγωνισμού τόσο
στο μέτωπο της νομιμότητας όσο και της γκρίζας
οικονομίας. Επαγγελματίες που δεν καταδέχονταν
τους γάμους (διαφημιστές, φωτορεπόρτερ κλπ.)
μπήκαν στο παιγνίδι όσο τους εκπροσώπους της
παραοικονομίας, αυξάνονται και πληθύνονται (πενία
τέχνας εργάζεται).
Ο μέσος Έλληνας θα θεωρούσε ότι όλα αυτά
αποτελούν ελληνικό -δυσάρεστο- προνόμιο,
απότοκο της κρίσης. Και όμως η διεθνής
πραγματικότητα άλλα καταμαρτυρά. Οι Αμερικανοί
επαγγελματίες των γάμων διαμαρτύρονται γιατί το
εισόδημά τους πέφτει δραματικά. Ίσως η αμοιβή
μονάδας (ανά γάμο) να μην έχει υποστεί μεγάλη
πτώση και να κυμαίνεται γύρω στις 2.000 δολ. για
πλήρη κάλυψη δηλ. με βοηθό φωτογράφο, δεξίωση
και συχνά next day shots, αλλά...
Όλο και περισσότερα ζευγάρια της μεσαίας τάξης
στις πλούσιες και ανεπτυγμένες ΗΠΑ κόβουν την
“συμβατική” φωτογραφική κάλυψη και εφαρμόζουν
εναλλακτικές λύσεις. Άλλοι εμπιστεύονται κάποιον
φίλο, παθιασμένο ερασιτέχνη, άλλοι βάζουν δύο
τρεις actioncam σε διάφορα σημεία να τραβούν
συνεχώς video και time lapse photos και άλλοι
ανακαλύπτουν νέες υπηρεσίες όπως το snappr.co.
Το τελευταίο είναι μια μοντέρνα υπηρεσία σε στιλ
Uber με έδρα το San Fransisco που “ενοικιάζει”
φωτογράφο με την ώρα για κάθε κάλυψη που θα
θέλατε: γάμο, αποφοίτηση, μόδα, διαφημιστικά
φυλλάδια, food κλπ. Το Snappr παραθέτει
προσφορές του τύπου 50δολ. για μια επαγγελματική
φωτογράφηση διάρκειας 30 λεπτών, Βέβαια
υπάρχουν τα ψιλά γράμματα που ανεβάζουν τον
τιμοκατάλογο ανάλογα με τη χρήση και τον αριθμό
των λήψεων που θα ζητήσει ο πελάτης. Όταν
όμως ο χρήστης εικόνων εξοικειωθεί με παρόμοιες
προσφορές, τότε η ζημιά είναι σοβαρή για τους
πάντες.
Η επαγγελματική φωτογραφία δέχεται τόση
πίεση γιατί ολοένα και περισσότεροι ερασιτέχνες
κολακεύονται να δίνουν δωρεάν “επαγγελματική”
δουλειά χωρίς αμοιβή είτε στην ειδησεογραφία, είτε
στα social media, είτε σε γάμους φίλων είτε ακόμη με
συμβολική -τελείως ασήμαντη= τιμή σε microstock
φωτοθήκες. Εξίσου τεράστια είναι η ζημιά από τους
επαγγελματίες φωτογράφους, είτε πρωτόπειρους,
είτε αυτούς που τους έχει αγγίξει χειρότερα η κρίση,
οι οποίοι συχνά δέχονται να εργαστούν για ...φιστίκια
(working for peanuts, όπως είναι ο αμερικανικός
ιδιωματισμός που υποδηλώνει την υποτυπώδη σε
βαθμό εξευτελισμού αμοιβή).



   

Ανάλογη πίεση δέχεται η επαγγελματική φωτογραφία από τις
φωτογραφικές εργασίες π.χ. τεράστια νούμερα pack shots για καταλόγους,
eshops, food photography κλπ. που λόγω μεγάλου συνολικού κόστους
αναλαμβάνουν μη ειδικοί έστω και με εκπτώσεις στην ποιότητα. Βλέπετε,
τα software εργαλεία (και μάλιστα με στοιχεία Αrtificial Intelligence στις
τελευταίες εκδόσεις τους) αυτοματοποιούν όλο και περισσότερο την
επεξεργασία και βελτίωση έστω και πολύ μέτριων στο στάδιο της λήψης
φωτογραφιών.
H αλήθεια επιγραμματικά έχει ως εξής:
- Η ψηφιακή τεχνολογία έχει φέρει τεράστιες αλλαγές
- Κάθε ερασιτέχνης με ένα πρόσφατο smartphone ή ψηφιακή μηχανή
πετυχαίνει καταπληκτικές από τεχνικής πλευράς (εστίαση, χρώμα,
εκφώτιση) εικόνες
- Ευτυχώς, οι φωτισμοί και η σύνθεση δεν είναι προνόμιο κάθε αδαούς
- Ο πληθωρισμός καλών εικόνων μειώνει την αξία της φωτογραφίας –
και της επαγγελματικής
- Ο λόγος να προτιμήσει ο πελάτης τον (καλό και κατά συνέπεια καλά
αμειβόμενο) επαγγελματία είναι όταν τελευταίος παράγει καλύτερο,
εμπνευσμένο και πρωτότυπο περιεχόμενο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ (εν απουσία ΤΑΚΗ ΤΖΙΜΑ)
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Από ένα άδειο κουτάκι αλουμινίου
Σε ένα έργο τέχνης αξίας £1,400

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
@A=/?.TΤάκης Τζίμας, (:<7<1/G.;1/)U?.TΠαναγιώτης Καλδής "PMVLPWXMOPTΜιχάλης Κυρζίδης,
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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_
* Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 10/4/2018 έως 14/5/2018.
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Στην παραθαλάσσια πόλη Cascais λίγο έξω από την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας Λισσαβώνα,
φιλοξενήθηκε φέτος η τακτική ετήσια συνάντηση των μελών της Τechnical Image Press
Association, στην οποία περιλαμβάνεται και η ανάδειξη κατόπιν ψηφοφορίας των προϊόντων
της χρονιάς. Τα περιοδικά-μέλη εκπροσωπήθηκαν από διευθυντές σύνταξης και αρχισυντάκτες
από την Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αυστραλία, η δε επίσημη τελετή απονομής θα λάβει χώρα
στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 στα πλαίσια της Photokina, στην Κολωνία της Γερμανίας. Η γκάμα
των σαράντα βραβευμένων προϊόντων για το 2018 περιλαμβάνει εκτός από φωτ. μηχανές
διάφορων φορμά και φακούς, εκτυπωτές, oθόνες, αξεσουάρ, imaging software, αποθηκευτικά
μέσα, actioncam κλπ.
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Τα Photo books είναι ο ιδανικός τρόπος παρουσίασης για τις
οικογενειακές φωτογραφίες, τις φωτογραφίες διακοπών, τις
φωτογραφίες γάμου και τις καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Ακόμα πιο
σημαντική είναι η λειτουργία τους ως φορέων μνήμης που φροντίζουν
ώστε οι φωτογραφίες να μην μένουν σε σκληρούς δίσκους χωρίς
να τις βλέπει κανείς. Την πρώτη εντύπωση για το photobook την
αποκομίζουμε από το εξώφυλλο και εδώ είναι που ξεχωρίζει η σειρά
των CEWE PHOTOBOOK. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία διαφορετικών
στυλ που περιλαμβάνουν μαλακά εξώφυλλα, σκληρά εξώφυλλα,
εξώφυλλα από δερματίνη ή λινό ύφασμα. Τα εξώφυλλα μπορούν να
διακοσμηθούν με λεπτομέρειες εκτυπωμένες σε χρυσό, ασημί ή gloss
υλικό. Τα highlights αυτά μπορούν να τυπωθούν και να αναβαθμίσουν
το σχέδιο ή το κείμενο του εξωφύλλου ή σε άλλα στοιχεία όπως
μπορντούρες και πλαίσια δίνοντας στη στιγμή πολύ εντυπωσιακό
φινίρισμα. O online «βήμα προς βήμα» οδηγός κάνει τη διαδικασία
επιλογής και δημιουργίας πανεύκολη.
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιλογή της υφής του χαρτιού
και το βάρος του είναι κρίσιμοι παράγοντες στην καλύτερη
δυνατή αναπαραγωγή των εικόνων. Το Photo Gloss
Baryta 320 είναι ένα φωτεινό λευκό χαρτί baryta, από
100% κυτταρίνη χωρίς προσμίξεις με απαλή, high-gloss
επιφάνεια. Έχει δυνατότητα απεικόνισης μεγάλης γκάμας
πυκνότητας, εξαιρετική αναπαραγωγή της λεπτομέρειας
και χρωματικής γκάμας. Η σύνθεση και επίστρωση του
χαρτιού εγγυώνται την αρχειακή ποιότητα ενώ το βάρος
των 320gsm του επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί σε εκτυπωτές
χωρίς ειδική ρύθμιση. Η επίστρωση βαρυτίνης διατηρεί την
όψη και την αίσθηση του παραδοσιακού φωτογραφικού
fine art χαρτιού.
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Oι φωτογράφοι και βιντεογράφοι
φοι επιζητούν
μόνιτορ που να αναπαράγουν με ακρίβεια την πλήρη
χρωματική γκάμα και το κοντράστ εικόνων και βίντεο
ψυηής ανάλυσης. Το νέο, μεγέθους 34in. μόνιτορ της
LG ανταποκρινεται στο χρωματικό χώρο DCI-P3 κατά
98% και μάλιστα με το πλεονέκτημα της υπερυψηλής
ανάλυσης 5Κ (5120x2160pixel). Οι επιδόσεις του νέου
πάνελ Nano IPS υπερβαίνουν τις αντίστοιχεες των
συνηθισμένων monitor εμπλουτίζοντας τις παραμέτρους
χρωματικού κορεσμού. Η συσκευή υποστηρίζει το νέο
interface Thunderbolt 3 ενώ σχεδιαστικά χαρακτηρίζεται
από το πολύ λεπτό πλαίσιο.
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To νέο τρίποδο της Vanguard διατίθεται σε μορφή κιτ
και προσφέρεται για εφαρμογές πορτραίτου, τοπίου,
macro και γενικότερα σε χαμηλές φωτιστικές συνθήκες.
Κατασκευάζεται από ανθρακονήματα και περιλαμβάνει
πατενταρισμένη αφαιρούμενη κεντρική κολώνα μαζί με
την κεφαλή Vanguard Alta GH-300T τύπου pistol grip.
Το πλεονέκτημά της είναι ότι ρυθμίζεται και κλειδώνει
με μία κίνηση του ενός χεριού του φωτογράφου, ενώ
το άλλο μένει ελεύθερο για τη μηχανή. Η κεφαλή κάνει
panning 360° και παίρνει κλίση ως 90° ενώ δέχεται και
ενσύρματο ντεκλανσέρ για Canon και Nikon. To μέγιστο
φορτίο είναι 6 κιλά.
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Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
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Έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας!
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΩΡΩΝ «ΑΝΟΙΞΗΣ»

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Οι επαγγελματίες φωτογράφοι, είτε στο στούντιο είτε σε εξωτερικές λήψεις, ευνοούνται από ευέλικτες προτάσεις για φωτιστικά
μέσα που προσφέρουν μεγάλη γκάμα επιλογών σε φορητά πακέτα. Το Elinchrom ELB 500 TTL έχει δυνατότητα ΤΤL ή manual,
συγχρονισμό υψηλής ταχύτητας ως 1/8000sec. και συμβατότητα με εξαρτήματα Skyport μέσω Εlinchrom Transmitter Pro.
H ευελιξία συνεχίζεται με το τροφοδοτικό ενώ συνδέεται και με κανονική ηλεκτρική παροχή ή με μπαταρία. Παρέχονται
λειτουργίες χρήσιμες στο στούντιο όπως η ασυμμετρική κατανομή ισχύος με ελάχιστη διάρκεια λάμψης 1/20.000sec. Για κίνηση
και δράση και κανονική διάρκεια λάμψης ως 1/3.400sec. καθώς και ταχύτατη επαναφόρτιση.
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Oι βιντεολήπτες στην προσπάθειά τους να
α
ας
δημουργήσουν επαγγγελματικής ποιότητας
περιεχόμενο, συχνά αντιμετωπίζουν
εργονομικά προβλήματα κατά την
εργασία τους ειδικότερα όσον αφορά
τα αξεσουάρ για βιντεοκάμερες. Το
Manfrotto Camera Cage που σχεδιάστηκεε
σε συνεργασία με την εταιρία Wooden
Camera, είναι συμβατό με mirrorless
καθώς και μικρές και μεγαλύτερες
DSLR, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί σε
τρίποδο ή να χρησιμοποιηθεί στο χέρι.
Το αναστρεφόμενο χερούλι μπορεί είτε
να έλθει σε θέση πάνω από το φακό ή
προς το πλάι. Με την σχεδίαση αυτή,
αφήνει ελεύθερη την πρόσβαση σε όλα
τα χειριστήρια της φωτ. μηχανής και
συνάμα παρέχει ευκολία διασύνδεσης
για καλώδια, μικρόφωνα, μόνιτορ και
άλλα αξεσουάρ προερχόμενα από την
Manfrotto ή την Wooden Accessories
προκειμένου η τελική διαμόρφωση του
συστήματος να απηχεί τις πραγματικές
ανάγκες της παραγωγής.
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To μοντέλο MG10 ανήκει στην
επόμενη γενιά φλας της Nissin
και είναι εφοδιασμένο με μια
θύρα MicroSD για εύκολο
Update του firmware. H
κεφαλή zoom καλύπτει εστιακές
αποστάσεις 24 ως 200mm ενώ
υπάρχει και εξτρά διαχυτήρας
(diffuser) για την περίπτωση
φακού 18mm. Το ισχυρό αυτό
φλας έχει αριθμό οδηγό (Guide
No) 80m στα 200mm ή 47,5m
στα 35mm. Σε συνδυασμό με
τις δύο επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες λιθίου 26650 o
χρόνος επαναφόρτισης μειώνεται
στα μόλις 1,5δευτ. για πλήρη
λάμψη. Το ΜG10 εφοδιάζεται
με λάμπα – πιλότο τύπου LED
ισχύος 9W. Σε συνδυασμό με
την μονάδα Air Commander Air
10s αποκτά πλήρεις δυνατότητες
τηλεχειρισμού σε σσυστήματα
Canon, Nikon, Sony, Fujifilm,
Micro 4/3 και Leica.

fJ_c"!r"Vr
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Οι ταξιδιώτες και οι φωτογράφοι φύσης αναζητούν ένα φορητό drone που να τους επιτρέπει να βιντεοσκοπούν τις περιπέτειες τους χωρίς
να κουβαλούν βαρύ εξοπλισμό. Το DJI Mavic Air ζυγίζει μόλις 430 γραμμάρια και έχει αναδιπλούμενα μέρη και έλικες που μαζεύονται
στον σκελετό και κάνουν το συνολικό μέγεθος συγκρίσιμο με αυτό ενός smartphone. Οι νέοι HDR αλγόριθμοι προσφέρουν εικόνες
ανάλυσης 12MP υψηλού δυναμικού εύρους, 4K, 30p video στα 100 Mbps, όπως επίσης και slow-motion στα 1080p που εγγράφονται
στην εσωτερική μνήμη των 8GB και αποθηκεύονται σε κάρτα micro SD. Επίσης καινούργια είναι και η λειτουργία Sphere panorama που
μέσω συρραφής φτιάχνει πανοραμικές εικόνες 32MP.
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Μια από τις βασικές φροντίδες του φωτογράφου είναι
η ασφαλής τήρηση του ψηφιακού αρχείου. Η λύση
της Western Digital με κωδικό R-Series, αντιστοιχεί σε
δίσκους με διαστάσεις 94x50x14,5mm διαφορετκών
χωρητικοτήτων για την αποθήκευση των δεδομένων
και την εύκολη μεταφορά, ακόμη και στα ταξείδια.
Σημειώνουμε την στεγανοποίηση για υγρασία και
σκόμη και την την αντοχή σε πτώσεις ακόμη και από
ύψος 3 μέτρων ή την πίεση 1000 λιμπρών. Η σειρά
R περιλαμβάνει δίσκους χωρητικότητας ως 2ΤΒ και
προικίζετια με γρήγορο interface USB 3.0 με ταχύτητα
διαμεταγωγής 560MΒ.

ab ba
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H νέα τσάντα της Vanguard αποτελεί υβρίδιο ανάμεσα στα συστήματα
μεταφοράς με ροδάκια και στις θήκες τύπου backpack. Έτσι ρολλάρει
ξεκούραστα στα αεροδρόμια ενώ μεταφέρεται στην πλάτη κατά την
πεζοπορία. Διαθέτει αφαιρούμενο εσωτερικό με ειδικά διαχωριστικά
και ιμάντες πρόσδεσης ώστε εκτός από τα φωτογραφικά να
διευκολύνεται και η μεταφορά συγκεκριμένων μοντέλων drones. Σε
ειδικό διαμέρισμα προβλέπεται χώρος για laptop ως 14in. καθώς
και δικτυωτό κατάλληλο για μικρά αξεσουάρ. Η χωρητικότητα
επαρκεί για δύο σώματα CSC με 5-6 φακούς ή δύο DSLR με τέσσερις
πέντε φακούς ως 300mm φλας και αξεσουάρ. Η Alta Fly 55T έχει το
κατάλληλο μέγεθος που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές cabin size
των αεροπορικών εταιριών.
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Με τη συνεχή ανάπτυξη, τη διαθεσιμότητα και
την ευκολία στη λήψη και επεξεργασία εικόνων
360° και με την ευκολία που προσφέρουν
πλέον οι κατασκευαστές στο να τις μοιραστούμε
στα social media, η λήψη εικόνων 360° θα γίνει
ακόμα πιο δημοφιλές φωτογραφικό χόμπι.
Το Samsung 360 Round είναι σχεδιασμένο για
προχωρημένους χρήστες που απολαμβάνουν
να δημιουργούν και να μοιράζονται 3D
περιεχόμενο υψηλής ποιότητας. Η μοναδική
αυτή κάμερα έχει 17 φακούς, οκτώ
στερεοσκοπικά σετ τοποθετημένα οριζόντια και
ένα φακό κάθετα για να κάνει livestream 3D
video σε ανάλυση 4Κ. Το μικρών διαστάσεων
σώμα είναι ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό με
υποδοχές και θύρες που επιτρέπουν τη γρήγορη
σύνδεση εξτρά εξοπλισμού όπως μικρόφωνα
και συσκευές αποθήκευσης.
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Το P20 Pro είναι το πρώτο smartphone στον κόσμο
με τριπλό φακό (Leica) και έχει την υψηλότερο αριθμό
Megapixel που έχουμε δει σε smartphone. Ο αισθητήρας
ργάζεται με φακό f/1.8 35mm (αντιστοιχεία35mm),
40MP συνεργάζεται
η δεύτερη κάμερα έχει μονοχρωματικό αισθητήρα 20MP ενώ ο
ητήρας 8ΜP έχει φακό zoom 3x με οπτική σταθεροποίηση.
τρίτος αισθητήρας
Το P20 Pro καταγράφει εικόνες σχεδόν στο σκοτάδι χωρίς φλας
ή τρίποδο με το ISO να φτάνει έως τα 102.400. Το σύστημα τεχνητής
νοημοσύνηςς Master AI system αναγνωρίζει μέσω αλγορίθμων περισσότερες
κηνές ενώ υπάρχει και η λειτουργία Ultra Snapshot που επιτρέπει
από 500 σκηνές
ήψεις σε 0.3 δευτ.
γρήγορες λήψεις
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Eπιστροφή διοπτικής Rollei
Σε εκδοχή instant μέσω kickstarter

Π

ρόκειται για επαναφορά της αρχετυπικής διοπτικής ρεφλέξ σχεδίασης
αλλά βασισμένη σε άμεσης εμφάνισης αναλώσιμο Fujifilm Instax Mini.
Η πρωτότυπη Rolleiflex ΤLR παρουσιάστηκε το 1927, ενώ το τελευταίο
μοντέλo, η Rolleiflex 2.8F, κυκλοφόρησε iγια πρώτη φορά το 1960.
Η Rolleiflex Instant Kamera χρηματοδοτείται μέσω πλατφόρμας kickstarter.
To νέο μοντέλο χρησιμοποιεί το σύστημα των δίδυμων φακών ΤLR, αλλά
έχει μικρότερες κατά 30% διαστάσεις κάτι που οφείλεται στη χρήση φιλμ
Instax Mini (το οποίο έχει μικρότερη επιφάνεια από το 6x6cm του κλασικού
φιλμ 120). Διαθέτει απλοποιημένο φακό τριών οπτικών στοιχείων με γκάμα
διαφραγμάτων f/5,2-22, φωτόμετρο, manual focus, σκόπευτρο waist level
με fresnel και λειτουργίες πολλαπλών εκθέσεων και μεγάλης διάρκειας.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Oπτικά: ασφαιρικός φακός 3 στοιχείων 61mm f/5,6
Kλείστρο: 1/500-1sec.
Σκόπευτρο: waist level με fresnel
Ενσωματωμένο φλας
Μπαταρία: 3xAA
Φιλμ: Fujifilm Instax No 54
Διαστάσεις: 141x102x80mm
Bάρος: 525γρ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://www.kickstarter.com/projects/rolleiinstantcamera
/rolleiflextm-instant-kamera
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Νέος Tamron 2875mm F/2.8 Di III
RXD
Γρήγορος zoom για Ε-mount

Ο

28-75mm F/2.8 Di III

RXD (Model A036) είναι
σχεδιασμένος ειδικά για Mirrorless
μηχανές. Διακρίνεται για το μικρό
μέγεθος με μήκος μόλις 117,8mm
και το χαμηλό βάρος 550gr. H
ανθεκτική σε σκόνη και υγρασία
κατασκευή βοηθάει σε χρήση
σε αντίξοες καιρικές συνθήκες,
ενώ υπάρχει επίστρωση Fluorine
Coating που «αντιστέκεται» στα
δακτυλικά αποτυπώματα, τη βρωμιά
και σταγονίδια. Το νέο μοντέλο
θα συνοδεύεται από λογισμικό
διόρθωσης των εκτροπών in-camera
και δυνατότητα Direct Manual Focus
(DMF) στις φωτογραφικές μηχανές
της Sony. O νέος Tamron 28-75mm
F/2.8 Di III RXD αναμένεται στην
Ευρώπη τις επόμενες εβδομάδες.

SiOnyx Aurora
Μια actioncam που κάνει τη νύχτα μέρα...

Η

SiOnyx Aurora είναι η μόνη actioncam υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητα λήψης
μέρα και νύχτα, με κανονική έγχρωμη καταγραφή. Χρηματοδοτείται μέσω
Kickstarter και θα είναι διαθέσιμη το τρίτο τρίμηνο του 2018.
H Aurora κάνει χρήση των τεχνολογιών της SiOnyx για λήψη σε πολύ χαμηλό
φωτισμό, ακόμη και σε συνθήκες που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να διακρίνει.
Οι τεχνολογίες της εταιρείας προστατεύονται από 40 πατέντες και μέχρι τώρα
εφαρμόζονταν μόνο σε πολύ υψηλού κόστους συστήματα νυκτερινής λήψης. Με
βάση τις συμβατικές τεχνολογίες, για να επιτευχθούν τα αποτελέσματα λήψης σε
χαμηλό φωτισμό που επιτυγχάνει η Aurora, ο αισθητήρας θα έπρεπε να είναι πολύ
μεγαλύτερος από τον 1 ίντσας που χρησιμοποιεί η κάμερα της SiOnyx. Αυτό θα
σήμαινε μεγάλο μέγεθος για την ίδια την κάμερα και μεγάλο σε μέγεθος φακό,
παράγοντες που δεν ευνοούν τη φορητότητα. Επιπλέον, το κόστος μιας τέτοιας κάμερας
θα ήταν περίπου 10 φορές υψηλότερο.
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Τοπογραφία του Τρόμου*
Της Σοφίας Χριστοπούλου

Διαθέσιμο το GΙMP
2.10.0
Μεγάλη αναβάθμιση

εμπλεκόμενους σε προγράμματα σπουδών για την Ιστορία. Επίσκεψη στο κέντρο της

Τ

πόλης. Ο χώρος μοιάζει με γιαπί. Εκεί κάποτε ήταν το διοικητικό κέντρο των Χίτλερ,
Γκεστάπο - Ες Ες. Οι βομβαρδισμοί των συμμάχων το ισοπέδωσαν, υπάχθηκε στο

ανοικτού κώδικα. Ξεκίνησε από
πλατφόρμα Linux και επεκτάθηκε

Δ. Βερολίνο και σχεδόν γιαπί παραμένει μέχρι σήμερα. Βεβαρημένες οι ιστορικές

στα Windows και το Mac OS X. H

φορτίσεις του χώρου… Έχτισαν και οι Σοβιετικοί το τείχος για να περιφράξουν τον
παραλογισμό τους. Πίσω θλιμμένα κτήρια ανατολικού ολοκληρωτισμού… Μία πόλη

πρόσφατη αναβάθμιση είναι μια από
τις σπουδαιότερες στην ιστορία του

με πολλαπλές ταυτότητες και σύνθετα ιστορικά συμπλέγματα. Ένα τμήμα παραμένει

προγράμματος.

σχεδόν ανέπαφο, ως ιστορικό τεκμήριο μνήμης και αναστοχασμού. Κάτω από ειδικές

Το νέο GIMP έχει σχεδόν εξολοκλήρου

μεταλλικές κατασκευές, τα υπόγεια των κυβερνητικών κτιρίων των Ναζί.

προσαρμοστεί στην επεξεργαστική
μηχανή GEGL. Αυτό κάνει το
πρόγραμμα συμβατό με εικόνες 32-bit,
ικανό να χρησιμοποιεί πολυπύρηνους
επεξεργαστές, αλλά και να αναθέτει
μέρος των εργασιών στη GPU, σε
συστήματα συμβατά με OpenCL
drivers.
Σύμφωνα με την ομάδα εξέλιξης, το
GIMP 2.10.0 χρησιμοποιεί το GEGL
για το σύνολο της διαχείρισης των
εικονιδίων του για να δημιουργεί ένα
ακυκλικό γράφημα για κάθε project.
Αυτό ικανοποιεί τις προϋποθέσεις
για την τελική προσθήκη μη
καταστρεπτικής επεξεργασίας, μια
δυνατότητα προγραμματισμένη για την
έκδοση 3.2.
Νέο είναι και το περιβάλλον εργασίας,
με σκούρο θέμα ενώ προσφέρονται
παραλλαγές σε γκρι, ανοικτόχρωμο
και στα χρώματα του συστήματος. Τα
θέματα και τα εικονίδια μπορούν να
οριστούν ανεξάρτητα για καλύτερη
προσαρμογή. Αξίζει να αναφέρουμε ότι
τα εικονίδια είναι διαθέσιμα σε τέσσερα
μεγέθη και υποστηρίζεται αυτόματη και
χειροκίνητη προσαρμογή των μεγεθών
τους για να προβάλλονται σωστά σε
οθόνες με υψηλά dpi.

Δεκέμβριος 2015, Βερολίνο. Ταξίδι για ιστορικούς και στελέχη εκπαίδευσης

Ε

κεί με καλωσόρισε η «Τοπογραφία του Τρόμου». Έτσι ονομάζουν οι Γερμανοί το λιτό
μουσείο από μέταλλο και γυαλί, όπου στεγάζουν το δύσκολο και ενοχικό θέμα του
Ναζισμού. Μέσα από φωτογραφικά ντοκουμέντα και σύντομα κείμενα, επιστρέφουν στην
πιο επαίσχυντη στιγμή της πανανθρώπινης ιστορίας: την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία
και την πραγμάτωση της φασιστικής ιδεολογίας.
Στις φωτογραφίες, γελαστές φάτσες των ανθρώπων που έχουν
συγκεντρωθεί για να χαζέψουν το σπάσιμο ενός εβραϊκού μαγαζιού ή
να παρακολουθήσουν συλλήψεις, εκδιώξεις, κατασχέσεις περιουσιών
των εχθρών του κράτους. Εβραίες ντυμένες με παλτουδάκια και καπέλα
εγκαταλείπουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους, χωρίς να καλογνωρίζουν
τα σχέδια που έχει στο νοσηρό μυαλό του το νέο καθεστώς.
Αστές, αξιοπρεπείς στην εμφάνιση, σίγουρα θορυβημένες, έχουν βρεθεί
ξαφνικά στο επίκεντρο μιας λαϊκής αρένας που στήθηκε για να τις
εξευτελίσει. Ηλικιωμένες κυρίες οδηγούνται στο άγνωστο. Εξιλαστήρια
θύματα ενός λαού που διψάει για αίμα και αντεκδίκηση. Με τα χαρτιά στο χέρι, σε
μεγάλες ουρές, περιμένουν... Στα πρόσωπά τους φαίνεται η κούραση, ο φόβος,
η περιέργεια. Ποιος να φανταστεί πού θα οδηγήσει το τρενάκι του φασισμού! Το πλήθος
παρακολουθεί. Ειρωνικό χαμόγελο του στρατιώτη που παρακολουθεί με προφανή
ικανοποίηση, τον εξευτελισμό ενός ανθρώπου, τη διαπόμπευση όσων δεν εκπληρώνουν
τα κριτήρια, όσων δεν ταιριάζουν στο προκρούστειο κρεβάτι του φαντασιακού ιδεότυπου.
Αισθάνθηκα την καρδιά μου να σφίγγεται. Ένιωσα αηδία. Διέκοψα την ανάγνωση των
φωτογραφιών και κατέφυγα στο εσωτερικό αίθριο. Για να πάρω μίαν ανάσα…
Κοίταξα κάτω τα βότσαλα. Ψιλόβρεχε και έκανε κρύο. Υγρές και γκρίζες οι πέτρες.
Τίποτα δε φυτρώνει σε τούτο το μέρος. Επέστρεψα στην έκθεση. Φωτογραφίες με
στελέχη της Γκεστάπο, λεζάντες, ονόματα, κατορθώματα… Πώς έφθασαν εδώ όλοι αυτοί;
Κάποιος τους ψήφισε… τους ανέδειξε… παρέλειψε να τους εγκαλέσει…, όταν άρχιζαν
να εκφράζουν δημοσίως τον παραληρηματικό λόγο τους. Στρατόπεδα συγκέντρωσης!
Υπήρχε κάτι που δεν φανταζόμουν; Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσο ζω το «προσκύνημα»
στο Νταχάου! Γροθιά στο στομάχι.
Ενδιαφέρουσα ενότητα για την Ελλάδα. Με φωτογραφίες από τις θηριωδίες στα ελληνικά
χωριά, από την πείνα κατά τη διάρκεια της κατοχής και από τον ηρωικό -ναι, ηρωικότρόπο που απέκρουσε η χώρα μας το φασισμό. Ολόκληρος τοίχος καλύπτεται με
πολύχρωμες χαρτονένιες καρτέλες των εργαζόμενων στα Ες Ες. Εικαστικό αποτέλεσμα
ή σύνθεση μοντέρνου καλλιτέχνη; Φαντάσματα που στοιχειώνουν τούτο εδώ το μέρος!
Ο βαρύς φθινοπωρινός ουρανός σκέπαζε με θλίψη την πόλη του Βερολίνου. Βγήκα από
το μουσείο συντετριμμένη, αλλά σίγουρη, ότι η ιστορική μνήμη είναι βαρύ καθήκον
των λαών. Η υπευθυνότητα, η λογική και η ευθυκρισία δεν είναι καθόλου δεδομένες,
δυστυχώς. Γι’ αυτό σκεφτείτε: Εάν είναι να υψώσετε στο μπαλκόνι σας σημαία σε εθνική
επέτειο, αφήστε στην άκρη τα παράλογα επιχειρήματα, τις βολικές γενικεύσεις, τις
επιλογές χωρίς συνείδηση… Ας γνωρίζετε τουλάχιστον γιατί το κάνετε.
Και… ας το κάνετε για τους σωστούς λόγους.

ο Gimp είναι το πιο δημοφιλές
πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας

* Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ της 17ης Απριλίου 2018
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AmyDV
Εκδήλωση ενημέρωσης και δοκιμής νέων προϊόντων και τεχνολογιών Production και Post Production

Τ

ην Πέμπτη 24 Μαΐου 2018
διοργανώνεται στην Αθήνα
ενημερωτική εκδήλωση για
τους επαγγελματίες του χώρου
της παραγωγής και του Post
Production με τη συμμετοχή των
οίκων Matrox Video, Blackmagic
Design, Hawk Woods, LaON,
Teradek, MikME, Telestream,
P+S Technik, Angelbird, Z-Lense,
Lumens, Prompter People, Next
Limit, Workstations, Panasonic,
καθώς και άλλων που θα
ανακοινωθούν τις επόμενες
μέρες.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από
την AmyDV και τους συνεργάτες
της και επικεντρώνεται στην
αμφίδρομη μεταφορά εμπειριών

και γνώσεων μεταξύ κατασκευαστών και πελατών.
Θα πραγματοποιηθούν επιδείξεις και παρουσιάσεις προϊόντων και τεχνολογιών των παραπάνω
αναφερόμενων συνεργατών, οι οποίες θα πλαισιώνονται από πλήθος περιφερειακών προϊόντων
των εγχώριων συνεργατών της AmyDV. Οι προτάσεις θα καλύπτουν όλες τις βασικές ενότητες
ενασχόλησης ενός επαγγελματία του χώρου της παραγωγής και της επεξεργασίας εικόνας και ήχου.
Κάμερες, φακοί, περιφερειακά, συστήματα μοντάζ, Color Correction και VFX, μπαταρίες, λύσεις
κeying/τρυπήματος, συστήματα streaming, λύσεις Link (Fiber άλλα και 3G/4G), κάμερες PTZ,
τσάντες μεταφοράς αλλά και τρίποδα, μικρόφωνα καθώς και πολλά άλλα θα μπορείτε να δείτε σε
πλήρη λειτουργία σε αυτή την εκδήλωση.
Έμπειροι μηχανικοί θα ενημερώσουν τους παρευρισκομένους σχετικά με τα προϊόντα και τις
λύσεις όλων των συνεργατών, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει η δυνατότητα να
προγραμματίσουν ιδιωτική συνάντηση τις επόμενες μέρες με τα στελέχη της εταιρείας.
Δηλώσεις συμμετοχής
www.amydv.gr/ppp/
https://www.facebook.com/events/353721741787630/
Τηλ.: 210 6133000 εσ.5 (κα Καφτάνη Κατερίνα) ή dvsales@amy.gr.
Μέρος της εκδήλωσης PPP-2018 είναι και η σε βάθος παρουσίαση του DaVinci Resolve 15 για την
οποία θα πρέπει να δηλώσετε ξεχωριστή συμμετοχή στο k.kaftani@amy.gr.

Olloclip Connect X
Σύστημα φακών για iPhone X

Τ

ο σύστημα της Olloclip είναι σχεδιασμένο ειδικά για iPhone X και περιλαμβάνει μια σειρά από
πρόσθετους φακούς και ένα εξάρτημα για την προσαρμογή τους στη συσκευή. Το εξάρτημα
ταιριάζει στην εμπρόσθια και κύρια κάμερα του iPhone X και, ως εκ τούτου, οι φακοί μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και με τις δύο κάμερες. Στο πακέτο περιλαμβάνεται stand, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως τρίποδο, και το οποίο χρησιμεύει και στη μεταφορά των φακών.
Το σύστημα αποτελείται από τους εξής φακούς:
q²ÅÐÅ×Ð×ÇÏÍÉÎÕÒÅÑÑÐÔÍÑÒÎÉÖÅ½ÔÍÅËÌ×ÃÈÅÄ½Î×}q6MUSB8JEF ÅËÌ×ÃÈ}
q'JTIFZF Y.BDSP ÅËÌ×ÃÈ}ÑÆÁÉÐÉË¾ÅÆ»ËÁÉYÅÇ»Ó×ÍÑÈq±ÈÌÅÆÁË¾ÕÅYÎÒÉË¾
[PPNqY Y.BDSPqY.BDSP
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Samsung PRO
Endurance MicroSDHC/
MicroSDXC Card
Κάρτα υψηλής αντοχής και
αξιοπιστίας

Η

νέα κάρτα PRO Enduarance

MicroSDHC/microSDXC που
ανακοίνωσε η Samsung και θα διατίθεται
σε χωρητικότητες ως 128GB, έχει αντοχή
έως 43.000h συνεχούς λήψης video. Από
τις προδιαγραφές γίνονται φανερές οι
εφαρμογές για τις οποίες προορίζεται
δηλ.: κάμερες ασφαλείας, κάμερες σε
βιομηχανικές εφαρμογές, για στρατιωτική
χρήση κλπ.
Οι ταχύτητες εγγραφής που υποστηρίζονται
από την PRO Endurance είναι έως
30MB/s και οι αντίστοιχες ανάγνωσης έως
100MB/s. Η PRO Endurance είναι κατά 25
φορές πιο ανθεκτική από προηγούμενες
κάρτες σύμφωνα με τον κατασκευαστή
και καλύπτεται με πενταετή εγγύηση.
Η ενισχυμένη κατασκευή προσφέρει
προστασία έναντι νερού, θερμοκρασίας,
μαγνητισμού και ακτίνων Χ.

Nikon Mirrorless
Την άνοιξη του 2019

Α

νώτατο στέλεχος της Nikon επιβεβαίωσε σε συνέντευξη στον ιαπωνικό
τηλεοπτικό σταθμό NHK World ότι το νέο φωτογραφικό σύστημα mirrorless
της Nikon είναι καθ΄οδόν. Το σύστημα της Nikon αναπτύσσεται με γρήγορους
ρυθμούς και αναμένεται την επόμενη άνοιξη. Ακόμη δεν είναι γνωστό το σύστημα
φακών που θα χρησιμοποιηθεί, ούτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Είναι πολύ
πιθανόν να δούμε κάποιο πρωτότυπο από τη Nikon στη Photokina, τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο. Η δήλωση αυτή κλείνει έναν κύκλο συζητήσεων για το αν όντως η
Nikon αναπτύσσει κάποιο νέο σύστημα. Πλέον, σε πρώτο πλάνο μπαίνουν οι
προδιαγραφές του.

Phase One
Drone κάμερα 100Megapixel

Ο

ι αναλύσεις των ειδικών φωτ. και βίντεο μηχανών
για drone ξαφνικά εκτοξεύονται από τη μία ίντσα
πολύ ψηλότερα... Η έκπληξη ήλθε από τη PhaseOne που
ανήγγειλε το μοντέλο iXM 100MP με αισθητήρα μεσαίου
φορμά Sony Back Side Illuminated (οπίσθιου φωτισμού) με
διαστάσεις 44x33mm. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται
για μια «επαναστατική πλατφόρμα εναέριας κάμερας, η
οποία χρησιμοποιεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μεσαίο
φορμά απεικόνισης στον κόσμο».
Η σχεδίαση BSI του αισθητήρα συμβάλλει στην υψηλή
ευαισθησία (ISO50-6400) και τη μεγάλη δυναμική περιοχή
(83dB). H κάμερα είναι στεγανοποιημένη σε επίπεδα
προδιαγραφών IP53, και λειτουργεί σε θερμοκρασίες -10°
έως 40° Κελσίου. Η μηχανή έχει θύρες USB 3.0, Ethernet
10G, έξοδο HDMI και αποθήκευση σε κάρτα XQD. Τα
αρχεία εικόνας είναι 14-bit RAW. H iXM 100MP προορίζεται
για βιομηχανικές χρήσεις και χαρτογράφηση.
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êčĈă÷ąðĊăĆäĀĐĈýĀăĆþõüû÷ûĈòĆ7ĀòĀõĈăĆêčĈă÷ąõĊóõĆ äĄĈýþăõþăĉćĈýþĒāèùċāĒā7(,ÖüòāõĆ

      
        

ßÿĄõĆăĄĂČĂďĀĎČĈāĊûĀ÷ûďöČûćxçćČĈČÿçwÿċûċđćþÿþÿwõćĂwÿČĂćČÿĐćĈĆĈā÷û
ČĂďâÿČçûxøõćûċĐÿþøćûăĉćûûċöwûćČĎćxĊûąČăąçwÿČûüĈĆĉćċČĈwĂĐûćăċwø
xûĊûāĎāöďČĂďĈăÿĄÿĆ÷ĄÿăďöČûćĊûāþû÷ÿď×ĊĉČûwÿČĂćýĂĀăûąöČÿĐćĈĆĈā÷û 
ČĈđďûđČĈwûČăċwĈúďąûăČĂćČûĐúČĂČûxûĊûāĎāöďČĂďĂĀĎČĈāĊûĀ÷ûċđćĈĆăąçąûă
ÿăþăąøČÿĊûĈąĆçþĈďČĂďxĈđĈćĈwçĒĈđwÿąûĆĆăČÿĐćăąöĀĎČĈāĊûĀ÷û üĊ÷ċąÿČûă 
ċöwÿĊûċČĈąûČĉĀĆăxĊĎČøāćĎĊĎćwÿČûüĈĆĉćáăÿćĉčÿĎĊöčĂąÿûĊĐăąçxĎď 
ĂýĂĀăûąöÿxÿĄÿĊāûċ÷ûČĎćĈxČăąĉćþÿþĈwõćĎćčûöČûćĈąđĊăøČÿĊĈďxûĊçāĈćČûďċČĂćÿĄõĆăĄĂ
ČĂďąûĆĆăČÿĐćăąöďĀĎČĈāĊûĀ÷ûďċöwÿĊûĀû÷ćÿČûăxĎďĂÿćċĎwçČĎċöČĂďċČĈþăûþ÷ąČđĈÿ÷ćûă
xÿĊăċċøČÿĊĈąĊ÷ċăwĂċČĂćxûĊûČöĊĂċĂąûăÿąČ÷wĂċĂČĎćÿxÿĊĐøwÿćĎćûĆĆûāĉć

ÙąìĉċăĄõüăÿă÷óõĆåõāùĄýćĈûĀóăĉåõąýćóčāçĉ÷÷ąõĊñõĆ



ßĀĎČĈāĊûĀ÷ûČõąćĈČĎćăċČĈĊăąĉćąûăąĈăćĎćăąĉćċđāąđĊăĉćČĂďÿxĈĐöďČĂď
ÒûĆĆăąöÿxûćçċČûċĂ êĈwûćČăċwøď ČÿĐćĈĆĈā÷ûo ûxĈċąĈxĈúċÿċČĂćĐÿăĊûĀõČĂċĂ
ČĈđûćčĊĉxĈđąûăċČĂþđćûČøČĂČçČĈđćûxûĊçāÿăąûăćûþĂwăĈđĊāÿ÷Ĉ÷þăĈďČĈćąøċwĈ
ČĈđ ČĈĈxČăąøxÿĊăüçĆĆĈćwõċûċČĈćĈxĈ÷ĈčûąûČĈăąĈúċÿÙöwÿĊû đxçĊĐĈđć çĊûāÿ 
Ĉăċđćčöąÿďÿąÿ÷ćÿďxĈđčûÿxăČĊõýĈđćwăûćõûþăçċČûċĂČĂďĀĎČĈāĊûĀ÷ûď xĈđčû
ÿxăČĊõýĈđćĐĊøćăûwÿČç ČĂćâÿČûĀĎČĈāĊûĀ÷ûÔûÿxûĆĂčÿđčÿ÷ çĊûāÿ ĂçxĈýĂČĈđ)FHFMąûă
ČĈđ"EPSOPāăûČĈČõĆĈďČĂďČõĐćĂďąûăąûČçċđćõxÿăûČĂďĀĎČĈāĊûĀ÷ûďñĂûćçāąĂČĈđûćčĊĉxĈđ
ćûÿąĀĊûċČÿ÷xõĊûćČĈđĆøāĈđčûÿĄûąĈĆĈđčöċÿăćûđxçĊĐÿă ċÿxÿ÷ċwûÿćøďxûāąĈċwăĈxĈăĂwõćĈđ
ąûăăċĈxÿþĎwõćĈđąøċwĈđ xĊĈċĀõĊĈćČûďČăďÿăąøćÿďÿąÿ÷ćÿďxĈđčûwăĆĈúćāăûČĈøćÿăĊĈąûăČĂć
ÿĆÿđčÿĊ÷ûČĈđûćčĊĉxĈđáûăxĈăûčûÿ÷ćûăČûÿąĀĊûċČăąçwõċû ĂĊĂČĈĊăąö ČĈúĀĈďČĂďćõûď
ÿăąøćûďxĈđčûûxĈþ÷þÿăČĂćõûÿxĈĐö

äôĀôöüđćúąÞôþ÷ñą
ÖąċýćĉāĈðþĈûĆĄùąýăøýþĒāêíèä÷ąðĊăĆ 3+272%86,1(66

   

éxĊĈāĊûwwûČăċwøďđxĈĆĈāăċČĉć TNBSUQIPOFąûăĀĎČĈāĊûĀăąĉćwĂĐûćĉćwÿ
ÿćċĎwçČĎċĂČÿĐćăąĉćEFFQMFBSOJOHąûăûćČ÷ċČĈăĐĈđďûĆāøĊăčwĈđď ÿĄÿĆ÷ċċÿČûă
ċđćÿĐĉďąûăüĊ÷ċąÿăþăûĊąĉďxÿĊăċċøČÿĊÿďÿĀûĊwĈāõďċČĈJNBHJOHÛxøČĂć
ČûđČĈxĈ÷ĂċĂxĊĈċĉxĎćċČăďĀĎČwĂĐûćõďĎďČûĊĈwxĈČăąçČĈx÷ûČĂď(PPHMF 
ąûăČĂþăûĐÿ÷ĊăċĂxÿĊăÿĐĈwõćĈđČĎćĀĎČĈčĂąĉćąûčĉďąûăČĂćmûĄăĈĆøāĂċĂn 
ČĈđĀĎČĈāĊûĀăąĈúđĆăąĈú
ÛÞ×çÑç×ÑýąwĄĀĈćąýĊý wĈówýāövČčąùăåąýĊýýÿÿĈùþôĉĊĆXXXQIPUPHSHBMMFSJFT
ÑÞÙÒÛ×ÞàÛ×ÒÛ×ÛÞ×ÒùĊĀĈĀċýõĉýāĈåwĈĆĊýĈùāöĊĀĊĆč ýĄåĊýóÿăùāĈù 
Õèç×ÛÓÛê×ÝÙwöćĈù
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êčĈă÷ąðĊăĆÚýþõćĈýþĐĆäĀĐĈýĀăĆþõüû÷ûĈòĆĈûĆÖçßè





   

ßĐĊöċĂČĈđąăćĂČĈúČĂĆÿĀĉćĈđ ČĎćýĂĀăûąĉćwăąĊĉćÿúĐĊĂċČĎćwĂĐûćĉćõĐÿă
þăÿđąĈĆúćÿăČûwõāăċČûČĂćûwÿċøČĂČûČĂďĆöýĂď õĐÿăþăÿđĊúćÿăČĂčÿwûČĈĆĈā÷ûąûă
ČĈđďĐĊöċČÿďČĂďĀĎČĈāĊûĀ÷ûď õĐÿăxĊĈċčõċÿăxĈĆĆõďþĂwăĈđĊāăąõďþđćûČøČĂČÿďûĆĆç
xûĊçĆĆĂĆûõĐÿăûxĎĆõċÿăąçxĈăÿďxûĆûăøČÿĊÿďxĈăøČĂČÿďČĂďĀĎČĈāĊûĀăąöďþăûþăąûċ÷ûď
ÝþĉąûăxĈĆĆçĐĊøćăûąđĊăûĊĐÿ÷ĂĀĎČĈāĊûĀ÷ûĈčøćĂÛĊąÿČõďxĊĈċÿāā÷ċÿăďwÿČû
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Live φωτογραφήσεις
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10η Photometria
Ανακοινώθηκε το φετινό πρόγραμμα

Μ

ε θεματική “Here We Are” το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομαδικές και ατομικές εκθέσεις, portfolio reviews, διαλέξεις,
διαγωνισμούς και εκπαιδευτικά προγράμματα. Στα portfolio reviews συμμετέχουν η επιμελήτρια φωτογραφικών εκθέσεων
και εκδόσεων Ελένη Μουζακίτη, ο διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Ηρακλής Παπαϊωάννου,
ο φωτογράφος Ηλίας Μπουργιώτης και ο διευθυντής του Φεστιβάλ Φωτογραφίας Photoromania Sebastian Vaida.
Το φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
qPhotometria Awards 2018
“Here we are”
23 Μαΐου ως 3 Ιουνίου
Παλαιά Σφαγείων Ιωαννίνων
qΤο βλέμμα της αιωνιότητας
/Ηλ. Μπουργιώτης
24 Μαΐου ως 30 Ιουνίου
Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων
qΈκθεση (PHEN) Photo Europe Network
24 Μαΐου ως 30 Ιουνίου
Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων
q“Our life in the shadows”
/Tania Franco Klein
26 Μαΐου ως 3 Ιουνίου
Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων



   

q“El Clot”/Jorge Lopez Munoz
24 Μαΐου ως 3 Ιουνίου
Αρχοντικό Μίσιου, Ασωπίου 13, Ιωάννινα
q‘‘Στην καρδιά του Μάη του ‘68’’
/Philippe Gras
26 Μαΐου ως 3 Ιουνίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων
q-“Wish You Were Here”
/ Κων/νος Ιγνατιάδης
25 Μαΐου, 21.00 ως 3 Ιουνίου
Γκαλερί Τεχνοχώρος, Ζυγομάλλη 16,
Ιωάννινα
q- “Family Affair” /Κατερίνα Τσακίρη
26 Μαΐου ως 3 Ιουνίου
Πύλη Αγίου Γεωργίου, Στοές Τειχών Κάστρου

qPARALLEL VOICES
25/23/26 Μαΐου ως 3 Ιουνίου
- Πρώην Γκαλερί Αμυμώνη, Τοσίτσα 16,
Ιωάννινα
-1 Gallery, The Lounge Bar, Πλ. Πάργης,
Ιωάννινα
- Μπαρουταποθήκη Ιτς Καλέ, Ιωάννινα
qΕΝΤΕΥΞΙΣ
26 Μαΐου ως 3 Ιουνίου
Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων
q"/5(6("-" )*4503*&4 (3&&$&
28 Μαΐουέως 3 Ιουνίου
Πινακοθήκη Μελιγγών, Δήμος Δωδώνης
Πληροφορίες:
Photometria, www.photometria.gr
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Το περιοδικό του επαγγελματία

Αν θες κι εσύ να διαβάζεις το περιοδικό Photo Business
κάνε την εγγραφή σου εδώ: www.photo.gr/freepress
Η διανομή του περιοδικού Photo Business είναι δωρεάν για τους επαγγελματίες φωτογράφους, βιντεογράφους, φοιτητές σχολών φωτογραφίας &
κινηματογράφου, φωτογραφικά καταστήματα και εργαστήρια, και στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ευρύτερου τομέα imaging.
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Φωτογραφικός Κύκλος
Νέα σεμινάρια

Σ

το «Φωτογραφικό Κύκλο»

του Πλάτωνα Ριβέλλη θα
πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια
αφιερωμένα στο Lightroom και το
Portfolio. Στο σεμινάριο με θέμα το
Portfolio, θα γίνει ανάλυση και κριτική της
συνολικής φωτογραφικής δουλειάς των
συμμετεχόντων, με στόχο τη δημιουργία
ενός καλλιτεχνικού φωτογραφικού
portfolio. Κάθε σεμινάριο θα έχει
συνολική διάρκεια 16 ωρών. Λόγω
περιορισμένου αριθμού θέσεων θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Σεμινάριο Portfolio: 9, 16, 23 και 30
Μαΐου
Σεμινάριο Lightroom: 6, 13, 20 και 27
Ιουνίου
Κόστος: 150 ευρώ (συν ΦΠΑ)
Κράτηση θέσης: Πλάτων Ριβέλλης,
platon@rivellis.gr

«Έρμα ‘ν’ τα μάτια»
Έκθεση του Βασίλη Αρτίκου

Μ

ετά από πρόσκληση του Οφθαλμολογικού Πατρών, ο Βασίλης Αρτίκος
παρουσιάζει εικόνες από τα ταξίδια του σε Αιθιοπία, Ινδία, Μαρόκο, Ευρώπη,
Μεξικό, Πόντο και Ελλάδα. Παράλληλα κυκλοφορεί ομότιτλο λεύκωμα με τις
φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην έκθεση. Πρόκειται για το πέμπτο λεύκωμα
του Βασίλη Αρτίκου, το οποίο θα προλογίσει τη μέρα των εγκαινίων η Κατερίνα
Γκάτση. Ο Βασίλης Αρτίκος έχει εκδώσει πέντε ατομικά φωτογραφικά λευκώματα.
Έχει διοργανώσει ατομικές εκθέσεις σε Αθήνα, Παρίσι, Βρυξέλλες, Πάτρα,
Ναύπακτο, Μεσολόγγι, ενώ έχει συμμετάσχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας
στην ARLES της Γαλλίας.
Εγκαίνια: Παρασκευή 11 Μαΐου, 20.30
Διεύθυνση: Οφθαλμολογικό Πατρών, Αγίου Ανδρέου 111 -113, Πάτρα

Διήμερη εκδρομή στο Μεσολόγγι
Mε την ομάδα «Διάφραγμα 26»

Η

φωτογραφική ομάδα «Διάφραγμα 26» ταξιδεύει στο
Μεσολόγγι. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία
να φωτογραφήσουν μεταξύ άλλων το Μεσολόγγι και την
Τουρλίδα. Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει τη μετακίνηση
με πούλμαν και τη διανυκτέρευση.
Κόστος: 55 ευρώ
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: Αγγελική Πρέντζα,
Τηλ. 6948397527, agelikipre@windowslive.com



   

 SS

 !"##$%

Ανοιξιάτικη προσφορά Ν 1
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Έκθεση αφιερωμένη
στη «Μεγάλη Οθόνη»
Από την ομάδα
«Διάφραγμα 26»

Η

ομάδα «Διάφραγμα 26»

προσεγγίζει φωτογραφικά
τον χώρο του κινηματογράφου.
Την έκθεση επιμελήθηκε ο Ανδρέας
Κατσικούδης.
Διάρκεια έκθεσης: 4 – 6 Μαΐου, 18.00
– 22.00
Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου
Κολοκοτρώνη 42, Αθήνα
Πληροφορίες: Διάφραγμα 26,
https://www.diafragma26.gr

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις

Τ

ο ΜΦΘ συμμετέχει κατά τη διάρκεια του Μαΐου σε δύο διεθνείς διοργάνωσεις.
Έως τις 6 Μαΐου εκδόσεις του ΜΦΘ, κατάλογοι εκθέσεων, βιβλία σχετικά με την
τέχνη της φωτογραφίας, αλλά και αναμνηστικά από το πωλητήριο του Μουσείου
θα βρίσκονται στο Περίπτερο 13, stand 114 για τους επισκέπτες της 15ης Διεθνούς
Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, από τις 9 έως τις 13 Μαΐου, το Μουσείο
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο διεθνές φεστιβάλ πολιτισμού του
Ευρωπαϊκού Νότου #SKG Bridges Uprising Art & Culture Festival, σε συνεργασία
με τη φωτογραφική ομάδα Stereosis. Σε επιμέλεια Κοσμά Παυλίδη και Εμμανουήλ
Παπαδόπουλου, η σειρά φωτογραφικών προβολών «Κοινοί Τόποι / Παράλληλες
Ιστορίες I, II, III, IV», επιχειρεί να ανιχνεύσει τις κοινές παραστάσεις και τις ποικίλες
διαφορές στα μήκη και στα πλάτη του ευρωπαϊκού νότου και της βαλκανικής
χερσονήσου. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Ευόσμου, στον αύλειο
χώρο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στα Λουτρά Παράδεισος, στη Ρωμαϊκή
Αγορά και στην Προβλήτα Α’ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, καθώς και στο καφέ του ΜΦΘ.
Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, http://www.thmphoto.gr

Χρόνος
Ροή - Στιγμή - Αποτύπωμα

Μ

έλη του φωτογραφικού ομίλου
«Πρίσμα» πραγματεύονται το θέμα
του χρόνου. Την έκθεση διοργανώνει
το Αθλητικό Επιστημονικό Πολιτιστικό
σωματείο ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ.
Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Μαΐου
Διεύθυνση: Booze Cooperativa,
Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα
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Ανοιξιάτικη προσφορά Ν 2
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Intro To My Camera
Ταχύρρυθμο workshop
φωτογραφίας

Τ

ο σεμινάριο απευθύνεται σε
όσους θα ήθελαν να γνωρίσουν

τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της
φωτογραφικής τους μηχανής καθώς και
τις βασικές αξίες σύνθεσης που διέπουν
το φωτογραφικό κάδρο. Αποτελείται
τόσο από θεωρητικό σκέλος όσο και
από φωτογραφικές εξορμήσεις. Στο
πρώτο μέρος οι συμμετέχοντες θα έχουν
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις
βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής
μηχανής, τη χρήση των φωτογραφικών
φακών, τη διαχείριση του φωτός και τις
βασικές αρχές σύνθεσης του κάδρου,
ενώ στο πρακτικό μέρος θα δουλέψουν
πάνω σε συγκεκριμένα φωτογραφικά
θέματα. Όλοι οι συμμετέχοντες θα
λάβουν μέρος στην ετήσια ομαδική
έκθεση των Διαδρομών.
Έναρξη: Κυριακή 20 Μαίου
Διάρκεια: έως 10 Ιουνίου
Κόστος: 80 ευρώ
Πληροφορίες – Δηλώσεις
συμμετοχής: Διαδρομές, info@
diadromeseminars.gr, www.
diadromeseminars.gr

Φωτομαραθώνιος Πάτρας 2018
Έρχεται σε σε λίγες μέρες

Γ

ια 7η συνεχή χρονιά, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Μέρες
Φωτογραφίας» ο Φωτομαραθώνιος Πάτρας. Τη μέρα του διαγωνισμού οι
συμμετέχοντες θα λάβουν οκτώ θεματικές, με στόχο να παράγουν οκτώ φωτογραφίες
σε διάστημα οκτώ ωρών. Με τη συμμετοχή στον Φωτομαραθώνιο Πάτρας
2018, μπορεί κανείς να διεκδικήσει δώρα όπως μια φωτογραφική μηχανή DSLR,
φωτογραφικά τρίποδα, εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους και φωτογραφικά λευκώματα.
Το Φωτομαραθώνιο Πάτρας διοργανώνουν η Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως»
και η Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων.
Μέρα και ώρα: Κυριακή 6 Μαΐου, 10.00
Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου Α’, Πάτρα
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Ηδύφως, idifos@yahoo.gr, http://www.idifos.com

«Ντροπή»
Στον Πολυχώρο Vault

Η

έκθεση κλείνει τον κύκλο παρουσιάσεων της φωτογραφικής εργασίας “Feelings”. Το
πρότζεκτ περιελάμβανε οκτώ εκθέσεις φωτογραφίας, εμπνευσμένες από τα συναισθήματα
χαρά, θλίψη, αγάπη, αηδία, φόβο, θυμό, έκπληξη και ντροπή. Με συνολική διάρκεια οκτώ
μηνών, η φωτογραφική σειρά θα ολοκληρωθεί με την ανάδειξη 64 επιλεγμένων φωτογραφιών,
οι οποίες θα εκτεθούν και παράλληλα θα εκδοθούν σε λεύκωμα από την Κάπα Εκδοτική.
Εγκαίνια: Τρίτη 8 Μαΐου, 20.00 Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Μαΐου
Διεύθυνση: Πολυχώρος Vault, Μελενίκου 26, Αθήνα
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TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί:
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»
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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
& αστροφωτογραφία
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 | τηλ.: 210 8541400
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Η εξώτειχος Ανατολική
Θεσσαλονίκη
Δίγλωσσο λεύκωμα

Σ

το δίγλωσσο αυτό λεύκωμα, ο

ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ Αθανάσιος
Καραθανάσης και ο γιατρός-συλλέκτης
Νίκος Χόρμπος κάνουν μια ιστορική
διαδρομή μέσα από φωτογραφίες και
κείμενα σχολιασμού. Στην εισαγωγή
του λευκώματος οι συγγραφείς μιλούν
για την επέκταση της πόλης προς
την ανατολική πλευρά, εξηγώντας
παράλληλα τους λόγους που την
προκάλεσαν. Το βιβλίο επιχειρεί
να συμβάλει στην νεότερη ιστορία
της πόλης, μέσα από την παράθεση
ιστορικών και κοινωνικών γεγονότων
Το λεύκωμα «Η εξώτειχος Ανατολική
Θεσσαλονίκη» κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Κυριακίδη.
Εκδόσεις: Κυριακίδη
ISBN 978-960-599-229-3

Έκθεση της ΦΕΜ
Παλιοί φωτογράφοι της Λέσβου

Η

Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης παρουσιάζει στον εκθεσιακό της χώρο έκθεση με
έργα παλιών φωτογράφων της Λέσβου. Στην έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες
των Fritz, Χουτζαίου, Βασιλείου, Κεμερλή, Πολυχρόνη, Χατζηδανιήλ και Αντωνίου,
υλικό το οποίο παραχώρησε στη ΦΕΜ ο συλλέκτης και διαχειριστής της ιστοσελίδας
Lesvosoldies.gr Μάκης Μπεκιάρης. Στα εγκαίνια της έκθεσης θα μιλήσουν η καθηγήτρια
στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εύη
Σαμπανίκου, ο καθηγητής Στρατής Αναγνώστου και ο Μάκης Μπεκιάρης.
Εγκαίνια: Δευτέρα 7 Μαΐου, 19.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Μαΐου
Διεύθυνση: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, 3η πάροδος Μικράς Ασίας,
Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης
Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, Τηλ. 2251041555,
photo@fem.gr, http://www.fem.gr

Έκθεση
μινιμαλιστικής
φωτογραφίας
Η τέχνη του ελάχιστου

Υ

πό τον τίτλο «Η τέχνη του
ελάχιστου», η κοινότητα του
“Minimalist Photography GR”
παρουσιάζει έργα των μελών της.
Την έκθεση επιμελήθηκαν ο Γιάννης
Οικονόμου και η Αναστασία Ξουρή.

Εγκαίνια: Σάββατο 19 Μαΐου 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 24 Μαΐου
Διεύθυνση: Ελληνική Φωτογραφική
Εταιρεία, Πόντου 12, Αθήνα
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Kυκλοφoρεί!
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Ελληνικόν
Το αεροδρόμιο του Χθες (1969 – 2001)

Έ

πειτα από εικοσιπέντε επισκέψεις σε διάστημα τριών χρόνων, ο Αλέξανδρος Βούτσας καταγράφει το Κρατικό Αεροδρόμιο του
Ελληνικού. Η αρχική ιδέα της συγκεκριμένης φωτογραφικής σειράς ήταν να γίνει μία καταγραφή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα
ιστορικό αρχείο για το χώρο και το κτήριο του Αμερικανο-Φινλανδού αρχιτέκτονα Saarinen. Δεκατρία χρόνια μετά την εγκατάλειψη
του, ο φωτογράφος καταγράφει εικόνες με στόχο να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση πως οι χώροι είναι ακόμα λειτουργικοί αλλά και
με την ελπίδα ότι ένα καινούργιο έργο θα διασώσει το πάλαι πολυσύχναστο αερολιμένα. Ο Αλέξανδρος Βούτσας είναι φωτογράφος
και καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Εγκαίνια: Παρασκευή 11 Μαΐου, 20.00 – 22.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 7 Ιουνίου
Διεύθυνση: Gallery Μορφές, Γοβατζιδάκη 18 Ρέθυμνο, Παλιά Πόλη, Κρήτη

Frozen Moments
Ταξιδιωτική φωτογραφία
στη Blank Wall Gallery

Η

έκθεση παρουσιάζει έργα
της φωτογράφου Xiao Gu.
Έχοντας ταξιδέψει σε 7 ηπείρους,
η Xiao Gu προσεγγίζει μέσα
από το φακό της διαφορετικές
κουλτούρες και πολιτισμικές
κοινότητες.
Διάρκεια έκθεσης: 4 – 10 Μαΐου
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery,
Φωκίωνος Νέγρη 55, Αθήνα
Πληροφορίες: Blank Wall
Gallery, Τηλ. 2114052138, info@
blankwallgallery.com, http://
www.blankwallgallery.com
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