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GHIJKHLM
Η συζήτηση για το ψηφιακό
άλμπουμ που ξεκίνησε πριν
15 ημέρες, παραπέμεπεται στην
επόμενη έκδοση του PhotoBusiness
Weekly. Πρέπει να ειπωθούν δύο
λόγια -λόγω επικαιρότητας- για
μία σημαντική πρωτοβουλία του
περιοδικού μας που έλαβε σάρκα
και οστά στο πιο κεντρικό σημείο
της Αθήνας, στη Λεωφόρο
Βασιλίσσης Σοφίας. Πρόκειται
για τον μεγάλο φωτογραφικό
διαγωνισμό “Ο Εθνικός Κήπος στις
4 εποχές του χρόνου”του οποίου
μόλις ολοκληρώθηκε η πρώτη
φάση με θέμα την “Άνοιξη στον
Εθνικό Κήπο” και ξεκίνησε
η δεύτερη με θέμα “Καλοκαίρι
στον Εθνικό Κήπο”.

Κ

ατανοώ πολύ καλά τη στάση της
συντριπτικής πλειοψηφίας των
Αναγνωστών της στήλης. Δηλαδή των
επαγγελματιών του κλάδου imaging,
που οι πολλές και ποικίλες υποχρεώσεις
της δουλειάς τους μέσα σ’ αυτό το
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά,
ασφυκτικό περιβάλλον δεν τους
αφήνουν ελεύθερο χρόνο για τίποτα
άλλο. Και να έβγαινε κάτι στο τέλος να
πούμε χαλάλι το τρέξιμο και το άγχος.
Όμως αυτό είναι άλλη κουβέντα...
Για να επανέλθω λοιπόν στα αρχικά, λέω
στους επαγγελματίες του imaging ότι
συμβαίνουν πράγματα εκεί έξω!
Γιατί εκτός από τους φόρους, τα
πρόστιμα, τα χρέη και την αγωνία
για το αύριο, υπάρχει ένα σοβαρό
κοινό -ευτυχώς!- που συνεχίζει να
φωτογραφίζει, που ενδιαφέρεται
για την τέχνη και την τεχνολογία της
φωτογραφίας, που συμμετέχει ενεργά σε
ποιοτικές δράσεις και πρωτοβουλίες.
Σε αυτή την πολύ απαιτητική
κοινότητα φωτογράφων απευθύνεται
ο ΦΩΤΟγράφος.

!.>.4N4O91P,+Q31>842R+9S484)94T
Δύο λόγια με αφορμή τη συνεργασία του ΦΩΤΟγράφου με τον
Δήμο Αθηναίων & τον Εθνικό Κήπο
Αυτή την κοινωνική ομάδα μορφωμένων και στην πλειοψηφία τους οικονομικά
ευκατάστατων ατόμων, επιθυμεί να προσεγγίσει αποτελεσματικά κάθε σοβαρή
επιχείρηση imaging. Αυτό ακριβώς το κοινό διατηρεί ζωντανό το περιοδικό μας εδώ
και τριάντα χρόνια το οποίο υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις προσκαλώντας το
σε δράσεις και πολλαπλά χρήσιμες πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Θυμίζουμε μόνον το
πολύ πρόσφατο τριήμερο εκδηλώσεων στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Δήμου Αθηναίων στα τέλη
Μαϊου. Και όλα αυτά με την διαφημιστική υποστήριξη ελάχιστων επιχειρήσεων του
κλάδου που αγκαλιάζουν με θέρμη κάθε μας πωτοβουλία.
Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο, όταν εκεί λίγο πιο δίπλα, στη Βουλή των
Ελλήνων, την ώρα που λαμβάνονται τόσο σκληρές για το μέλλον της χώρας μας
αποφάσεις που γεννούν απαισιοδοξία, ένα ...ανάδελφο φωτογραφικό περιοδικό με την
υποστήριξη ασφαλώς κάποιων δραστήριων στελεχών του Δήμου, να στήνει ακριβώς
απ’ έξω, εικόνες αισιοδοξίας, ζωής και πίστης στο αύριο. Γιατί αυτό είναι εν τέλει το
πολιτικό και ευρύτερα κοινωνικό μήνυμα της τελευταίας μας πρωτοβουλίας:
«Βάλτε χρώμα κι ελπίδα στη ζωή σας»!
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ ttzimas@photo.gr

()*+,-./01)+*231)45)+/)-.01)-+./,-.3.167842+1691:8;010<+7).*8;=>8.23?=@@@A
BCBDEB!F






     


 

 

!""#$ 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ
ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ.

Live for the story_
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Ξεκίνησε η μεγάλη υπαίθρια φωτογραφική έκθεση στη Λεωφ. Βασ. Σοφίας!
Ο Εθνικός Κήπος, το πιο
δημοφιλές σημείο του Αττικού
πρασίνου στην καρδιά της
πρωτεύουσας, γίνεται πηγή
έμπνευσης για τους λάτρεις της
φωτογραφίας, στο διαγωνισμό
“Ο Εθνικός Κήπος στις 4
εποχές του χρόνου” που
συνδιοργανώνουν ο Δήμος
Αθηναίων και το περιοδικό
ΦΩΤΟγράφος.

Ή

δη ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση του διαγωνισμού με θέμα
την «Άνοιξη». Από τις συνολικά 1.114 συμμετοχές, επιλέχθηκαν δεκαοκτώ
φωτογραφίες, οι οποίες αναρτήθηκαν στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου επί της
Λεωφόρου Βασ. Σοφίας, σε διαστάσεις 1.5x2m. Ουσιαστικά πρόκειται για τη μεγαλύτερη
υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας που φιλοξενείται τώρα στην Αθήνα. Η τελετή απονομής
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Ιουνίου όπου οι τρεις νικητές του διαγωνισμού
παρέλαβαν τα δώρα τους παρουσία των διακριθέντων και πλήθους κόσμου. Τους νικητές
ανέδειξε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους φωτογράφους Κωνσταντίνο Πίττα
και Βασίλη Νίκα, τον αντιπρόεδρο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και σύμβουλο
του Δημάρχου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο Νίκο Μεγγρέλη και τον εκδότη του
περιοδικού ΦΩΤΟγράφος Τάκη Τζίμα.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

O Εθνικός Κήπος
ċČăďČõċċÿĊăďÿxĈĐõďČĈđĐĊøćĈđ
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1X+1X-91
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε
στον Σπύρο Σανσονέτη και ήταν
μία φωτογραφική μηχανή mirrorless
Fujifilm X-A5 με φακό kit 15-45mm.
Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε
στον Ιωάννη Γαλανόπουλο:
Μία φωτογραφική μηχανή mirrorless
Nikon 1 J5 με φακό kit 10-30mm &
Το τρίτο βραβείο κέρδισε απάξια
ο Γιώργος Καραχάλιος και ήταν
ένας έγχρωμος inkjet εκτυπωτής
Epson L3060.
Χορηγοί των δώρων για την «Άνοιξη»
ήταν αντίστοιχα οι εταιρείες:
FUJIFILM HELLAS, ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ.
& Ι. Α.Ε.- NIKON & EPSON GREECE
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης
φάσης, καλωσορίζουμε την νέα
περίοδο του διαγωνισμού
«Ο Εθνικός Κήπος το Καλοκαίρι»,
η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για τις
συμμετοχές του κοινού έως τις
31 Αυγούστου 2018. Υπενθυμίζεται
ότι θα ακολουθήσουν οι θεματικές
ενότητες «Φθινόπωρο» και
«Χειμώνας». Σε κάθε φάση του
διαγωνισμού θα επιλέγονται τρεις
νικητές οι οποίοι θα βραβεύονται με
πλούσια δώρα. Στους υπόλοιπους
διακριθέντες θα απονέμεται τιμητικός
έπαινος και η ανάρτηση των έργων
τους στην περίφραξη του Εθνικού
Κήπου επί της Βασ. Σοφίας. Με την
ολοκλήρωση και των τεσσάρων
φάσεων του διαγωνισμού, θα
πραγματοποιηθεί μεγάλη έκθεση
με όλες τις φωτογραφίες που
βραβεύθηκαν και διακρίθηκαν.
Παράλληλα, τα καλύτερα έργα θα
παρουσιαστούν σε ειδικό αφιέρωμα
του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος και σε
άλλες δημοσιεύσεις των χορηγών
επικοινωνίας του διαγωνισμού:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΑΘΗΝΑ 984, PAPPER
FM, iFOCUS.gr, PBWeekly, Photo.gr

1

2
1: Ο κ.Νίκος Μεγγρέλης,
Αντιπρόεδρος της Τεχνόπολης
και σύμβουλος του Δημάρχου
Αθηναίων, επιδίδει το πρώτο
βραβείο, μία φωτογραφική μηχανή
mirrorless Fujifilm X-A5 με φακό kit
15-45mm στον κ.Σπύρο Σανσονέτη
2: Η κ.Κατερίνα Αγοραστού,
Διευθύντρια του Εθνικού Κήπου,
επιδίδει το δεύτερο βραβείο,
μία φωτογραφική μηχανή mirrorless
Nikon 1 J5 με φακό kit 10-30mm
στον κ. Ιωάννη Γαλανόπουλο.

3

3: Ο κ.Τάκης Τζίμας, εκδότης του
περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, επιδίδει
το τρίτο βραβείο, έναν έγχρωμο
inkjet εκτυπωτή Epson L3060, στον
κ. Γιώργο Καραχάλιο.

Για όσους ενδιαφέρονται να
συμμετέχουν με φωτογραφίες τους
στις επόμενες φάσεις του διαγωνισμού
μπορούν να βρουν αναλυτικές
πληροφορίες στο
www.photo.gr/nationalgarden
Υποβολή συμμετοχών:
Καλοκαίρι: έως 31 Αυγούστου
Φθινόπωρο: έως 30 Νοεμβρίου
Χειμώνας: έως 31 Ιανουαρίου



Αναμνηστική φωτογραφία των διακριθέντων φωτογράφων στην είσοδο του Εθνικού Κήπου,
στη Λεωφόρο Βασ. Σοφίας.
Φωτορεπορτάζ: Γιώργος Γρηγορόπουλος
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Στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή...
Ισχύει και για τις κάμερες ασφαλείας

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 Δ.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
RNV8;=ZΤάκης Τζίμας, .-5<508?=[081O;=ZΠαναγιώτης Καλδής !KI\HK]^IJKZΜιχάλης Κυρζίδης,
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+,.>508*R8.=ZΚωνσταντίνα Γκιτάκου .16;39>-.=ZΆννα Μανουσάκη
508*R8-=ZΦωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης
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Oι επαγγελματίες φωτογράφοι εναντίον του νέου συμφωνητικού
Σεισμό αντιδράσεων ανάμεσα στους κύκλους των επαγγελματιών φωτογράφων που
συνεργάζονται με την έγκυρη αμερικανική εφημερίδα New Υοrk Times, έχει προκαλέσει το νέο
συμφωνητικό σύμβασης το οποίο προσπαθεί να επιβάλλει η εφημερίδα. Ήδη 137 φωτογράφοι
έχουν συνυπογράψει αρνούμενοι τους όρους προκειμένου να ασκήσουν πίεση στην εφημερίδα να
τροποποιήσει την πολιτική της.

Ο

ι αντιδράσεις είναι αντικείμενο ευρείας συζήτησης και στα social media και σε επαγγελματικά φωτ.
έντυπα όπως το PDN (Photo District News) και επικεντρώνονται στις αντιρρήσεις απέναντι στη
βούληση των ΝΥΤ να περιέρχεται στον εκδότη όλο το υλικό από μια ανάθεση σε freelancer.
Για όσους υπογράψουν τη νέα σύμβαση “Οι New York Times αποκτούν όλα τα δικαιώματα, τους
τίτλους και τα έννομα συμφέροντα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων που σχετίζονται με
αναθέσεις και αποστολές, περιλαμβάνοντας τις φωτογραφίες, τα video και λοιπά και μάλιστα αποκτούν
την πληρεξουσιότητα διαχείρισης, εκχώρησης και εκποίησης. Επίσης με βάση τους όρους της νέας
σύμβασης, οι Times θα μπορούν να απορρίπτουν μονομερώς την εκτέλεση μιας ανάθεσης
ως μην ικανοποιητική χωρίς αιτιολόγηση....
Η εκπρόσωπος των ΝΥΤ Danielle Rhoades θέλησε να διευκρινήσει ότι “Η εφημερίδα έχει διαφορετική
πολιτική με τους freelancers για κάθε μέσο και κάθε χρήση. Η βασική φωτογραφική σύμβαση
παραμένει αναλλοίωτη εκτός από περιπτώσεις όπως με λήψεις μέσω drone επειδή εμπλέκονται διεθνείς
κανονισμοί και νόμοι. ‘‘Οι φωτογράφοι που διαμαρτύρονται πάντως ισχυρίζονται ότι οι τροποποιήσεις
στους όρους της σύμβασης δεν αφορούν μόνον τα drone αλλά κάθε ανάθεση που υπογράφεται
εφεξής και αναιρεί κάθε προηγούμενη συμβατική υποχρέωση. Ο εξειδικευμένος σε θέματα copyright
δικηγόρος Bryan Hoben που ερωτήθηκε από τους θιγόμενους freelancers της NYT δήλωσε ότι οι όροι
ανατρέπουν όλο το μοντέλο πνευματικών δικαιωμάτων που είχαν οι συνεργαζόμενοι με την εφημερίδα
και συμβούλευσε να μην υπογράψουν πριν τη ριζική αναθεώρηση.
Η δημοσιοποίηση της έκκλησης των 137 φωτογράφων έχει ήδη προκαλέσει πληθώρα δυσμενών
σχολίων για τους New York Times, μια εφημερίδα θεσμό για την αμερικανική δημοσιογραφία,
της οποίας το κύρος τελικά πλήττεται με παρόμοιες κινήσεις κατά των δημιουργών.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Νikon
To πρώτο άλμπουμ γάμου

Η

Nikon αποκαλύπτει το πρώτο της λεύκωμα φωτογραφίσεων γάμου, έναν
οδηγό με εικόνες για τις κλασικές, τρέχουσες και ανερχόμενες τάσεις,
όπως τις προβλέπει η ομάδα με τους κορυφαίους φωτογράφους γάμων και
διαμορφωτές κοινής γνώμης από όλη την Ευρώπη.
Το Λεύκωμα έχει δημιουργηθεί από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κολεκτίβας
της Nikon για την φωτογράφιση γάμου που προβλέπουν τρεις νέες τάσεις
στις φωτογραφίσεις γάμων για το 2018 καθώς επίσης και τις κλασικές και
τρέχουσες τάσεις.

Στιλ μόδας
Εμπνευσμένα από τις φωτογραφίσεις υψηλής ραπτικής και τα σχέδια
νυφικών με την υπογραφή μεγάλων σχεδιαστών, τα μέλη της Κολλεκτίβας
Νikon αναμένουν ότι όλο και περισσότερα ζευγάρια θα θελήσουν να
ενσωματώσουν αυτό το ύφος στο γαμήλιο άλμπουμ. Όπως η νύφη επιλέγει
να φορέσει ένα επώνυμο νυφικό, θα θέλει να έχει και «επώνυμο» στιλ
φωτογράφισης.



     

Λήψη στην Αυστρία από τη Simona 6PUþNRYiκαι
τον Kamil Saliba με την D750 και τον φακό AF-S
NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
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Λήψη στην Αυστρία από τη Simona Smrková και τον Kamil Saliba με την D750 και τον φακό AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Λήψη στο Μαϊάμι από την Chloé Lapeyssonnie με την D750 και τον φακό AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Απλότητα
Η Κολλεκτίβα Nikon υιοθετεί την τάση γαι μεγαλύτερη απλότητα και μινιμαλισμό στο
ύφος των φωτογραφιών που επιλέγουν τα νέα ζευγάρια. Το 2018 αρκετά ζευγάρια θα
επικεντρωθούν στην επιστροφή στα βασικά, με έμφαση σε διαχρονικές φωτογραφίες που
αποπνέουν την αίσθηση της απλότητας, της καθαρότητας και της σοβαρότητας.

Professional
Σε μια εποχή κατάχρησης των κοινωνικών δικτύων, τα μέλη της KoΛλεκτίβας Nikon έχουν
παρατηρήσει ότι υπάρχουν ήδη ζευγάρια που ζητούν από τους καλεσμένους τους να μην
τραβούν και κοινοποιούν φωτογραφίες από την τελετή του γάμου. Συνεπώς, θα υπάρξει
μεγαλύτερη έμφαση στις επαγγελματικές φωτογραφίσεις γάμου, επιτρέποντας στον
φωτογράφο να αποτυπώνει κάθε στιγμή και κάθε συναίσθημα με μεγαλύτερη φυσικότητα,
καθώς οι καλεσμένοι θα παρακολουθούν απερίσπαστοι την τελετή.
Το Λεύκωμα του Nikon European Wedding Collective περιλαμβάνει εντυπωσιακές
φωτογραφίες από πραγματικούς γάμους. Όλες οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί με
φωτογραφικές μηχανές Nikon και φακούς NIKKOR
Μπορείτε να βρείτε το Λεύκωμα στην ιστοσελίδα της Nikon: www.nikon.gr/el_GR/learn_
explore/nikon_european_wedding_collective/wedding_lookbook/overview.page.



     

Λήψη στην Τσεχία από τη Simona 6PUþNRYi
και τον Kamil Saliba με την D850 και τον φακό
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
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Photomyne
Ψηφιοποίηση με τεχνητή
νοημοσύνη...

Δ

εν είναι λίγα τα apps που
κυκλοφορούν για την

ψηφιοποίηση φωτογραφικού υλικού.
Η παλιότερη μεθοδολογία με το
επίπεδο scanner δίνει ποιότητα αλλά
είναι υπερβολικά χρονοβόρα. Ένα
πετυχημένο παράδειγμα είναι το app
Photomyne που χρησιμοποιείται
από ένα εκατομμύριο άτομα ενώ
το ένα τέταρτο από αυτούς δέχεται
να πληρώνει την ετήσια συνδρομή
των 20δολ. για να αποκτά εξτρά
λειτουργίες. Για παράδειγμα μπορεί να
σκανάρει πολλαπλές εικόνες από το
σαλόνι ενός οικογενειακού άλμπουμ
σε μία μόνο λήψη, να διαχωρίζει
αυτόματα και να ξεγυρίζει από το
φόντο τους τις επιμέρους φωτογραφίες,
να διορθώνει τις γεωμετρικές
παραμορφώσεις εφόσον πολλές από
αυτές τις ψηφιοποιήσεις γίνονται υπό
γωνία από άπειρους χρήστες κλπ.
επίσης μπορεί να σώζει τοπικά ή στο
σύννεφο και να αναρτά τις εικόνες σε
οικογενειακά sites. Στα επόμενα στάδια
εξέλιξης το Photomyne θα διορθώνει
αυτόματα τις χρωματικές χροιές από
τις οποίες υποφέρουν οι παλιές φωτό,
ειδικά αυτές που καλύπτονται από
κιτρινισμένες ζελατίνες και πλαστικά και
να συσχετίζει τους απεικονιζόμενους με
τεχνικές αναγνώρισης προσώπων.

Αεροπορικοί κίνδυνοι
ΟΧΙ φωτογραφικές τσάντες στις αποσκευές (checked luggage)

Τ

α περιστατικά έρχονται το ένα μετά το άλλο. Φθορές, καταστροφές και απώλειες
φωτογραφικού εξοπλισμού με κατόχους που υποχρεώθηκαν εκόντες άκοντες
να παραδώσουν την μικρή ή μεγαλύτερη φωτογραφική τσάντα σαν αποσκευή.
Αυτά δεν συνέβαιναν στο παρελθόν αλλά σταδιακά τα πράγματα πηγαίνουν από το
κακό στο χειρότερο και πληροφορούμαστε σοβαρές καταγγελίες. Όπως αυτή της
αμερικανίδας Michelle Frankfurter, που ταξίδευε από το Phoenix της Αριζόνα στο
Σικάγο με πτήση της εταιρίας American Airlines. Η επαγγελματίας φωτογράφος είχε
μαζί της μια μεγάλη φωτογραφική τσάντα τύπου βαλίτσας cabin size με όλο τον
εξοπλισμό της αξίας 13.000 δολ. Στην πύλη εξόδου της απαγόρευσαν να επιβιβάσει
στον θάλαμο των επιβατών την τσάντα με το αιτιολογικό ότι τα ντουλάπια πάνω
από τις θέσεις των επιβατών ήταν όλα γεμάτα. Παρά τις διαμαρτυρίες της, δεν βρήκε
ανταπόκριση και εξαναγκάστηκε να παραδώσει τα φωτογραφικά της ως αποσκευή.
Προς μεγάλη της απογοήτευση όμως η βαλίτσα δεν βρέθηκε ποτέ στο αεροδρόμιο
προορισμού, η δε εταιρία αρνείται να την αποζημιώσει ενώ την απώλεια δεν καλύπτει
ούτε η ασφαλιστική της εταιρία. Ηθικό δίδαγμα: ακόμη και αν μας το ζητήσουν δεν
παραδίδουμε τα φωτογραφικά μας ως αποσκευή εκτός καμπίνας, και επιμένουμε ότι
περιέχουν πολύτιμα αντικείμενα υψηλής αξίας για τα οποία δεν μας καλύπτει ούτε ο
μεταφορέας ούτε η ασφάλεια. Αν μάλιστα επιμείνουν οι εκπρόσωποι της αεροπορικής
εταιρίας τότε καλύτερα είναι να μην επιβιβαστούμε καθόλου παρά να διακυβεύσουμε
δυσάρεστες απώλειες.
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Adobe
Ρεκόρ τζίρου

Ο

ι μονοπωλιακές καταστάσεις
σίγουρα ευνοούν τους γίγαντες...

Όπως την Adobe για την οποία
το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο
σήμανε ρεκόρ κύκλου εργασιών
2,2 δισ. Δολ. Που αντιπροσωπεύει
αύξηση κατά 22% στο τομέα Digital
Media (αναλογεί 1,3δισ.δολ. Στο
Creative Cloud και 243εκ. δολ. στο
Document Cloud. Eπίσης ο τομέας
Digital Experience είδε αύξηση
18% στα 586εκ. δολ. Εύλογα
ικανοποιημένος φάνησε στις δηλώσεις
του ο πρόεδρος και CEO Shantanu
Narayen: “H Αdobe παρέχει όλες τις
δυνατότητες για να υλοποιούνται οι
προχωρημένες ψηφιακές εμπειρίες
όπως η δημιουργία περιεχομένου,
το management, αναλύσεις αγοράς
και marketing. Tα αποτελέσματα
ρεκόρ του δεύτερου τριμήνου 2018,
αντανακλούν την συνεχή μας επίδοση
σε μια πραγματικότητα όπου η Adobe
ηγεμονεύει.”

Leica C-Lux
Panasonic ΤΖ200 πολυτελείας

Η

συνεργασία Panasonic Leica διαρκεί σε βάθος χρόνου. Η δεύτερη έχει αναλάβει τα
οπτικά όλων των Panasonic ενώ κατά διαστήματα κυκλοφορει δικές της εκδόσεις
από υπάρχοντα μοντέλα της ιαπωνικής εταιρίας. Ένα από αυτά είναι η νέα C-Lux
παραλλαγή της γνωστής μας TZ200 (που έχει διαδεχθεί την TZ100) . Η μηχανή φοράει
αισθητήρα μιας ίντσας 20Meapixel και superzoom 24-360mm f/3,3-6,4 υποστηριζόμενο
από σύστημα οπτικής σταθεροποίησης πέντε αξόνων 5-axis Hybrid. Τα υπόλοιπα
ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της είναι το EVF 0,21in. Η επαφική οθόνη 3in. και το 4K
video. Οι διαφορές εκτός από το φινίρισμα (θα κυκλοφορεί σε μεταλλικό χρυσό και
σκούρο μπλε) θα είναι στο firmware.

Godox
LED-M150

H

πολύ γνωστή από τα φορητά
και studio flash Godox έχει
επεκταθεί και σε LED. To LEDM150
είναι ένα LED φωτιστικό ιδανικό
για χρήση με τη φωτογραφικές
μηχανές, βιντεοκάμερες και κινητά
τηλέφωνα. Διαθέτει 150 στοιχεία
LED υψηλής ισχύος με χρωματική
θερμοκρασία 5600°Κelvin
και προσαρμοζόμενη ένταση.
Ξεχωρίζει για την εσωτερική
μπαταρία λιθίου που χαρίζει
αυτονομία 70min. σε πλήρη ισχύ
και επαναφορτίζει με καλώδιο
micro USB. Συνοδεύεται από
diffuser, βάση στήριξης σε μηχανή
και αντάπτορα για χρήση με
κινητά τηλέφωνα.
Stamos SA
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Συλλεκτική κινηματογραφική μηχανή Ernemann-Werke AG σε άριστη κατάσταση.
Η κατασκευή της υπολογίζεται περίπου στο 1908-1910. Είναι πλήρως λειτουργική, με φακό,
και μπορεί να στηριχθεί σε σύγχρονο τρίποδο. Πληροφορίες στο 6940507050
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Sony
FS5 II & Atomos Shogun Inferno Promo!

O

ι καλοκαιρινές προσφορές είναι πάντα δελεαστικές. Στο πνεύμα της εποχής η Sony Professional Solutions Europe
προχωράει σε μια σημαντική συνεργασία με την Atomos και για κάθε αγορά της ανανεωμένης επαγγελματικής
βιντεοκάμερας Sony PXW-FS5 II σε συνδυασμό με το Atomos Shogun Inferno, προσφέρει: πρώτον cashback ύψους 300€
και δεύτερον ως δώρο ένα Atomos Accessory Kit αξίας 365€. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30/09/2018.
Stamos SA

Αurora HDR 2018
Mεγάλες βελτιώσεις
στο μέτωπο ΗDR

Ζ

ούμε σε μια ιστορική συγκυρία στον
κόσμο του imaging όπου οι μεγάλες
αλλαγές προέρχονται από τον τομέα
του software και όχι του hardware. Ένα
από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για
HDR επεξεργασία είναι το Aurora της
Skylum Software που στην έκδοση 2018
1.2 υπόσχεται θεαματικές βελτιώσεις,
με ταχύτερα αποτελέσματα αφού σε
περιβάλλον MacOS είναι ως 180% πιο
γρήγορο και σε Windows ως 500% πιο
γρήγορο (με bracketing) και ως 400% με
μεμονωμένες εικόνες, ενώ διαχειρίζεται
πιο αποτελεσματικά και την μνήμη. Επίσης
συνεργάζεται με την εξειδικευμένη κονσόλα
Loupedesk+ για ταχύτερους χειρισμούς και
μείωση του χρόνου των εντολών.
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Nvidia
Μετατρέποντας το video σε slow motion με τεχνητή νοημοσύνη

Μ

έχρι στγιμής slow motion σημαίνει να έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε πολύ παραπάνω καρέ ανά μονάδα χρόνου
(sec.). Oμως εκεί που η συμβατική τεχνολογία θέτει περιορισμούς, η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) δίνει
λύσεις. Η κατασκευάστρια εταιρία chip γραφικών και 3D ΝVidia απεκάλυψε ότι έχει εξελίξει μια μέθοδο αναπαραγωγής
slow motion 240fps από πραγματικό video 30fps. Oι ερευνητές της εταιρίας εκπαίδευσαν ένα σύστημα ΑΙ αξιοποιώντας
την επεξεργασία από 11.000 διαφορετικά video τραβηγμένων στα 240fps μέσω Graphic Processors NVidia Tesla V100 σε
περιβάλλον PυΤοrch Deep Learning. Με τη μέθοδο αυτή το σύστημα έμαθε πως να δημιουργεί ενδιάμεσες ακολουθίες
σκηνών στα 240fps αν το πρωτότυπο video έχει λιγότερο refresh 30fps. Aν και παρόμοιες προσπάθειες σε επίπεδο concept
έχουν παρουσιαστεί εδώ και μια δεκαετία, είναι η πρώτη φορά που το αποτέλεσμα έχει τέτοια ακρίβεια και είναι τόσο
ρεαλιστικό. Σήμερα αρκετά chip έχουν αναλόγως υψηλά refresh ειδικά σε πιο μετριοπαθείς αναλύσεις, όμως χρησιμοποιούν
υπερβολική ισχύ και σύμφωνα με τη NVidia είναι πιο οικονομικό το ίδιο αποτέλεσμα να υλοποιείται με σαφώς φθηνότερο
hardware και την αρωγή βεβαίως της τεχνητής νοημοσύνης. Τα πλήρη στοιχεία της σχετικής έρευνας περιέχονται σε
ανακοίνωση που κατατέθηκε στο Cornell University και γνωστοποιήθηκαν στην πρόσφατη ετήσια Computer Vision and
Pattern Recongnition Conference στο Salt Lake City της πολιτείας Utah.

Mικρή αγγελία
Πωλείται Durst Theta 50 με εγγύηση
και παρακαταθήκη ανταλλακτικών
για ψηφιακά άλμπουμ.
Πλήρως ανακατασκευασμένο.
Ευκολίες πληρωμής.
Τιμή: 25.000 Τηλ. 6932038035



     

Νikon
Εξέλιξη ελαφρού supertelephoto 500mm f/5,6

M

έχρι τώρα οι διαθέσιμοι
super telephoto φακοι
400mm ως 600mm για Nikon full
frame, ήταν ογκώδεις και βαρείς.
Το πρόβλημα αυτό υπόσχεται
ότι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά
ο αναμενόμενοςAF Nikkor 500mm f/5,6 E PF ED VR που θα είναι 30%
κοντύτερος (σε φυσικό μήκος) και 50% ελαφρότερος από τον προκάτοχό του.
Στη σχεδίαση αξιοποιείται ένα πατενταρισμένο από τη Nikon οπτικό στοιχείο
Phase Fresnel που αντισταθμίζει τις χρωματικές εκτροπές λόγω διάθλασης και
αντικαθιστά περισσότερα οπτικά στοιχεία απλοποιώντας τη δομή του φακού.
Περισσότερες πληροφορίες για το φακό και καθώς και η συγκεκριμένη
ημερομηνία παρουσίασης θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα.
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Τελευταίες μέρες
στα περίπτερα!
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Art Athina
H 23η διοργάνωση στο κέντρο της πόλης
Μεγαλύτερη σε διάρκεια, σε νέο χώρο στην καρδιά της Αθήνας και με ενδιαφέρουσες καινοτομίες η Art Athina
επιστρέφει για 23η χρονιά, με τη συμμετοχή πενήντα τριών γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έκθεση
εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 20 Ιουνίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, του
υπουργού Επικρατείας και κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου, του υφυπουργού Πολιτισμού
Κωνσταντίνου Στρατή και εκπροσώπων από τον χώρο των εικαστικών και του πολιτισμού.

Ν

έος χώρος διεξαγωγής είναι το Ωδείο Αθηνών, φέρνοντας έτσι την έκθεση στο κέντρο της πόλης, σε μια περιοχή
εύκολα προσβάσιμη για ακόμη περισσότερο κόσμο. Φέτος προχωρούν οι αλλαγές που ξεκίνησαν πέρυσι, μέσα
από το πρόγραμμα που σχεδίασε η ομάδα της Art Athina με επικεφαλής την καλλιτεχνική διευθύντρια Σταματία
Δημητρακοπούλου. Για πρώτη φορά αποκτά δικό της art residency, το Art Athina Workspace. Θεσμοθετείται
βραβείο αξίας 10.000 ευρώ, σε συνεργασία με το Copelouzos Family Art Museum, το οποίο θα απονεμηθεί σε
Έλληνα καλλιτέχνη που συμμετέχει στην Art Athina, με σκοπό την περαιτέρω προβολή και υποστήριξη του έργου
του. Δημιουργεί το Educational Program, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνέργεια με το Ίδρυμα Ιωάννου Φ.
Κωστοπούλου και σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, με στόχο να συνδέσει νέους επαγγελματίες
από τον χώρο της τέχνης με γκαλερί και με εικαστικούς δημιουργούς, μέσα από επισκέψεις στα ατελιέ τους. Οι ομιλίες
ανανεώνονται με διεθνείς παρουσίες και θεματικές που άπτονται επίκαιρων θεμάτων της παγκόσμιας εικαστικής σκηνής.
Από τον Οκτώβριο του 2017 η Art Athina παραμένει ενεργή μέσα από το Art Athina Open Studios, προτείνοντας
σε σημαντικούς νεαρής ηλικίας συλλέκτες - σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης - να επισκεφθούν
επιλεγμένα στούντιο καλλιτεχνών που εκπροσωπούνται από συμμετέχουσες γκαλερί.
Η επιτυχία της φετινής διοργάνωσης οφείλεται αναμφίβολα και στην εταιρεία Be Best με την οποία
-υπενθυμίζουμε- θα συνδιοργανώσει ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ την επόμενη PHOTOVISION & IMAGE TECH EXPO 2019.
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Το πρόγραμμα της 23ης Art Athina
Main: Η κυρίως έκθεση στους δύο βασικούς χώρους
του Ωδείου Αθηνών, όπου γκαλερί από την Ελλάδα και το
εξωτερικό παρουσιάζουν τις προτάσεις τους.
Highlights: Νέες γκαλερί εκτός συνόρων έρχονται
στην Art Athina κατόπιν πρόσκλησης της καλλιτεχνικής
διευθύντριας, Σταματίας Δημητρακοπούλου, με στόχο να
παρουσιάσουν φρέσκιες ιδέες. Φέτος φιλοξενούνται γκαλερί
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, την Πορτογαλία, τη
Γερμανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο.
Feature: Ενότητα με θεματική που ορίζεται κι οργανώνεται
από έναν επιλεγμένο επιμελητή. Φέτος την ενότητα υπό τον
τίτλο “Pseudomorphs” επιμελείται η Άρτεμις Μπαλτογιάννη,
προσκαλώντας δέκα γκαλερί από το Παρίσι, το Λονδίνο, τη
Γλασκώβη και τη Νέα Υόρκη.
Design: Στην κεντρική πλατεία του χώρου η Gallery
Antiqua, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο ιταλικό και
σουηδικό design. Η εγκατάσταση των design studio, objects
of common interest με έδρα τη Νέα Υόρκη σχεδιασμένη
για την Art Athina 2018 θα υποδέχεται τους επισκέπτες της
φουάρ.

Video: Το φετινό πρόγραμμα βίντεο υλοποιείται σε
συνεργασία με το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και περιλαμβάνει την
προβολή έργων της Νάταλι Ντζάρμπεργκ (NathalieDjurberg)
από τη Σουηδία και της Ρινέκε Ντίτζκστρα (Rineke Dijkstra)
από την Ολλανδία. Πρόκειται για δύο προβολές που
επιλέχτηκαν ειδικά για να παρουσιαστούν στην Art
Athina και διερευνούν, με διαφορετική καλλιτεχνική
γλώσσα, οριακές ψυχολογικές καταστάσεις, πλούσιες σε
συμβολικά και συναισθηματικά νοήματα, που επιχειρούν
να καταστήσουν τις αντιφάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης πιο
κατανοητές.
Tribute: Το φετινό αφιέρωμα της Art Athina τιμά τη
μνήμη της αυστριακής ζωγράφου-γεωργιανής καταγωγής
Ταμούνα Σιρμπιλάντζε (Tamuna Sirbiladze). Σε συνεργασία
με την γκαλερί Καρίμ (Charim Gallery) και την Πρεσβεία της
Αυστρίας στην Ελλάδα θα παρουσιαστούν έργα (παστέλ
σε ακατέργαστο καμβά) της συνεργάτιδας και συζύγου του
Φρανζ Βέστ (Franz West), η οποία κινήθηκε ανάμεσα στην
παραστατικότητα και την αφαίρεση. O κριτικός και ποιητής
Μπένεντικτ Λέντεμπουρ (Benedikt Ledebur) και ο ιστορικός
Τέχνης και καλλιτεχνικός διευθυντής της Πινακοθήκης,
Μουσείων και Συλλογών του Δήμου Αθηναίων, Ντένης
Ζαχαρόπουλος, μεταξύ άλλων, θα μιλήσουν για το έργο της,
ενώ θα παρουσιαστεί έκδοση αφιερωμένη στο έργο της.
Independent Projects: Παρόντες και φέτος
ανεξάρτητοι χώροι τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
παρουσιάζουν πρότζεκτ στο πλαίσιο της διοργάνωσης.
Talks: Σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες από τον κόσμο
της τέχνης- διευθυντές μουσείων, επιμελητές, ιστορικούς
τέχνης - προσκαλεί η ανεξάρτητη επιμελήτρια Κατερίνα
Νίκου που φέτος υπογράφει το πρόγραμμα συζητήσεων
της Art Athina. Παράλληλα προγραμματίζεται και μια σειρά
performative lectures από τον ομότιμο καθηγητή του Ιονίου
Πανεπιστημίου, Χάρη Ξανθουδάκη.
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Βραβείο: To Copelouzos Family Art Museum και η
Αrt Athina ανακοινώνουν για πρώτη φορά στο θεσμό,
βραβείο που θα συνοδευτεί από χρηματικό έπαθλο αξίας
10.000 ευρώ και θα απονεμηθεί σε Έλληνα καλλιτέχνη
που συμμετέχει στην Art Athina για το σύνολο του
έργου του. Κύριος στόχος του Μουσείου είναι το βραβείο
να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την προβολή της
σύγχρονης τέχνης και το έργο των Ελλήνων καλλιτεχνών
και θα απονεμηθεί ύστερα από απόφαση επιτροπής, η
σύνθεση της οποίας θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Educational Program: Για πρώτη φορά σε
συνέργεια με το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και
σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
η Art Athina θεσμοθετεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για φοιτητές της ΑΣΚΤ καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Στόχος του είναι να πληροφορήσει, να εμπνεύσει και να
προετοιμάσει τους νέους καλλιτέχνες και θεωρητικούς για
την εισαγωγή τους στον χώρο της τέχνης. Η εικαστικός
Χριστίνα Νάκου και η ιστορικός τέχνης Δάφνη Κουρή
έχουν αναλάβει το συντονισμό και τη διεξαγωγή του
προγράμματος. Το νέο αυτό εγχείρημα θα αποτελέσει
πεδίο συζήτησης στο πλαίσιο των ομιλιών της Art Athina
2018.
Αrt Athina Workspace: Για πρώτη φορά στην
23χρονη διαδρομή της η Art Athina αποκτά το δικό
της art residency συνολικής διάρκειας δύο μηνών με τη
στήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Athens Culture
Net. Έξι καλλιτέχνες από την Αυστραλία, την Πορτογαλία,
τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και τη Βρετανία θα
εγκατασταθούν για τέσσερις εβδομάδες στην Αθήνα για
να εμπνευστούν από την πόλη και να δημιουργήσουν επί
τόπου τα έργα τους, τα οποία και θα φιλοξενηθούν στα
περίπτερα των γκαλερί που τους εκπροσωπούν.

Art Athina Open Studios: Ένα Σάββατο κάθε μήνα,
από τον Οκτώβριο του 2017 έως και τον Μάιο του2018,
καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα
και εκπροσωπούνται από γκαλερί που συμμετέχουν
ανοίγουν τα εργαστήρια τους, παρουσιάζουν τη δουλειά
τους και αναπτύσσουν συζήτηση με σημαντικούς
συλλέκτες νεαρής ηλικίας (Young Patrons).
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης.
Το event διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Αιθουσών Τέχνης, σε παραγωγή της εταιρίας «Be
Best», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Αθηναίων.
Διάρκεια: έως 24 Ιουνίου 2018
Διεύθυνση: Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως
Γεωργίου Β΄ 17-19, Αθήνα
Πληροφορίες: Art Athina,
https://www.art-athina.gr

ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃ.4>3.ÑÖ

ÔÇÍËÆÃ

 

!""#$ 

ÝáëéÙ ÙÝàêÛÙ

áćĆćČþvúċĂĄæ ċþùďā

çú vā ąþöüþĂ ĄúĆôĆú úw÷ ċā ûĂûąĂćČõĄā ĊúĎ!

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»

ã çêïíÖîßçäß ñêîäÝ æðÝïäåß

ã çêïíÖîßçäß ñêîäÝ æðÝïäåß
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€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ιστορία & αισθητική
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€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

05

9 771105 394004

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

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

01

ISSN 1105-3941

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

¹³¦ ¯©·«³
´«μ¨ ÀÃ¾¹»«À©«;

Æ

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

42

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ



.*/*1035'0-*0

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
4 Oκτωβρίου
N
&
"#$ 
2018
52

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας



!

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

9 771105 394004

09

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...

9 771105 394004

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

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

94

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Photoshop
& Lightroom

  

Νο 17:
Still life

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ



€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

 

 

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ -JHIUQBJOUJOHiÍ¾Á¼Ò¦©Ò·Ø¼i§ÎÕ¼ÕØ¾Å»ªË¾
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑÌÕ¼Ò¹¼¾ªÅ©¼Ø¾-JHIUSPPN)%3ÒÕ¼ÕÁ¾Å¾ªË¾Á¾¨
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑÍ¾Á¨¾iÔÎÕÜØ¼Ò¦iÌÕÅ¾¾ªÕÜ¾Ï

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 4 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2018

€6,90 Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017

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...

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

ã çêïíÖîßçäß ñêîäÝ æðÝïäåß
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

Νο 17: Still life Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 4 Oκτωβρίου 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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Το γυμνό στη φωτογραφία σήμερα
Συνέντευξη με τον Μανόλη Τσαντάκη
q©ÔÒÎÇÐÁÆ½ØÅÒÅËÒÔÁ¾ÒÈÍ
ÅÉÆÍÅÉÁÒÎ×ÍÅÐÎÀ±ÉÄ×ÑËÎÌ½ÅÕ
ÁÍÒÉÅÒÔ½ÑÁÒÅÑÒÈÍÐÎÑ»ÇÇÉÑÈ
ÒÎ×Ç×ÍÎÀÑÏÁÒÎÕ
Οι δυσκολίες στο βυθό
είναι διαφορετικές από μια
φωτογράφηση στην ξηρά.
Υπάρχουν παράγοντες που δε
μπορούμε να υπολογίσουμε.
Μπορεί να έχει κύματα ενώ παίζει
ρόλο και ο φωτισμός. Είναι πάντα
προτιμότερο να επιλέγουμε
συννεφιασμένες μέρες για να
φωτογραφίσουμε, καθώς ο ήλιος
έχει πολλές αντανακλάσεις πάνω
στο σώμα, κάτι το οποίο δεν
ενδείκνυται. Ο φωτογράφος μπορεί
να βρει τρόπους να ανταπεξέλθει
τις συγκεκριμένες δυσκολίες.
Δίνω βάση στη λήψη και όχι στην
μετέπειτα επεξεργασία. Προσπαθώ
να μην κάνω καθόλου επεξεργασία
μετά τη λήψη. Συνήθως επιλέγω
σκιερά μέρη, για παράδειγμα
σημεία κάτω από μεγάλους
βράχους. Αυτό από μόνο του
αποτελεί μια δυσκολία. Ψάχνω
αρκετά ώστε να βρω τα κατάλληλα
σημεία.



qÅÐÉÇÐÃÒÅÁÕÒÈÄÉÁÄÉËÁÑ½ÁÒÈÕÆÔÒÎÇÐÆÈÑÈÕ
Επειδή είναι μέσα στο νερό, χρειάζεται να κάνουμε μερικές πρόβες. Δίνω οδηγίες έτσι ώστε να
βελτιώσουμε την κίνηση, να πραγματοποιήσουμε κάποιες πόζες, τις οποίες είτε έχω στο μυαλό
μου είτε προκύπτουν κατόπιν συζήτησης. Για μισή ώρα επαναλαμβάνουμε τις κίνησεις, μέχρι
το μοντέλο να εξοικειωθεί και να είμαστε πιο κοντά στο αποτέλεσμα που επιδιώκω. Όταν το
πετύχουμε αυτό προχωράμε στις λήψεις. Συνήθως πηγαίνουμε για μία-δύο ώρες. Μπορεί για
μια φωτογράφηση να χρειαστεί να ξαναεπισκεφθούμε μερικές φορές ακόμη το συγκεκριμένο
μέρος. Δεν κάνω αποκλειστικά γυμνό στο νερό, γιατί δεν δίνει ιδιαίτερες αντανακλάσεις. Μου
αρέσει να παίζω με υφάσματα, καθώς μπορούν να πάρουν τόσες διαφορετικές μορφές με τα
κύμματα. Βασίζομαι πολύ στον παράγοντα τύχη. Πολλές κινήσεις του υφάσματος προκύπτουν
εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα παιχνίδι.
q¨ÉÌ¼ÑÒÅÁÕÇÉÁÒÈÑ×ÍÅÐÇÁÑ½ÁÆÔÒÎÇÐÆÎ×ÆÔÒÎÇÐÁÆÉØ¾ÅÍÎ×ÑÅÉÁÒ»ÒÎÉÁÌ¼ÃÈ
Παίζει σημαντικό ρόλο η συνεργασία με το μοντέλο. Σε τέτοιες λήψεις είναι σημαντική η αντοχή
που έχει το μοντέλο έτσι ώστε να παραμείνει στο βυθό. Δεν είναι απλά κάτω από την επιφάνεια
του νερού. Κάποιες φορές πρόκειται για τρία-τέσσερα μέτρα βάθος. Βασίζόμαι πολύ στο να
κατέβουμε μαζί στα τρία-τέσσερα μέτρα και μετά ανεβαίνοντας να κάνω τρεις-τέσσερις λήψεις.
Αλλιώς δουλεύουμε με συνεχόμενες βουτιές, κάτι το οποίο είναι αρκετά κουραστικό. Το
αποτέλεσμα φυσικά ανταμείβει. Δεν επιλέγω επαγγελματίες μοντέλα. Είναι φίλες που δεν έχουν
ξαναποζάρει. Νομίζω ότι αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο το τελικό αποτέλεσμα.
Η φωτογραφία του Μανόλη Τσαντάκη παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Μήνα Καλλιτεχνικού
Γυμνού που διοργανώνει ο εκθεσιακός χώρος L,a,boutique. H έκθεση επιχειρεί να αναδείξει τις
ποικίλες προσεγγίσεις του γυμνού σήμερα,με μέσο το φακό και θέμα το ανθρώπινο σώμα. Με
έργα τους συμμετέχουν ακόμη αρκετοί φωτογράφοι.
Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Ιουλίου
Διεύθυνση: L,a,boutique, Διώνης 15, Αθήνα
Πληροφορίες: L,a,boutique, 2103424547
lb@laboutiquefineart.com www.laboutiquefineart.com
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ÆËÃÕËÊÇÕÃË ÎÑÏÑ ÃÒÑ ÕÃ ÅÓÃ×ÇËÃ ÎÃÔ. ÅËÃ ÒÃÓÃÅÅÇÍËÇÔ:
126 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
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Lucas Foglia: Human Nature
Η ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση

Σ

τη φωτογραφική σειρά με τίτλο “Human
Nature”, ο φωτογράφος Lucas Foglia
στοχάζεται πάνω στη παρέμβαση του ανθρώπου
στη φύση, ενώ παράλληλα εστιάζει στο πώς οι
άνθρωποι έχουν τροποποιήσει το φαινομενικά
αναλλοίωτο. Εξετάζοντας ευρύ φάσμα ζητημάτων,
από τα επιστημονικά δεδομένα της κλιματικής
αλλαγής μέχρι τη σύγχρονη επιθυμία εύρεσης
ανέγγιχτων φυσικών χώρων, ο Foglia μελετά τις
δυνάμεις που μας απομακρύνουν και παράλληλα
μας φέρνουν κοντά στον κόσμο της φύσης. Tην
έκθεση επιμελείται η αναπληρώτρια διευθύντρια
του Μουσείου Σύγχρονης Φωτογραφίας Columbia
College Chicago Karen Irvine και πραγματοποιείται
από τις 19 Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου στον
χώρο του μουσείου. Τη σειρά “Human Nature” θα
συμπληρώνει η έκθεση “View Finder: Landscape
and Leisure in the Collection”, η οποία εστιάζοντας
στη φωτογραφία τοπίου από τα τέλη του 19ου
αιώνα μέχρι σήμερα, εξετάζει το ρόλο τόσο
των πάρκων ως τόπων αναψυχής όσο και της
φωτογραφίας τοπίου στον πρώιμο σχηματισμό
κρατικών πάρκων.
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Κnow how
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Talent Lab
Πρόσκληση συμμετοχής

Τ

ελευταίες μέρες συμμετοχής για το Talent Lab του φετινού Athens Photo Festival. Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει σε
δεκαπέντε φωτογράφους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εντατικό εκπαιδευτικό εργαστήριο, υπό την καθοδήγηση
διεθνών επαγγελματιών από το χώρο της φωτογραφίας. Το εργαστήριο απευθύνεται σε φωτογράφους που είτε δουλεύουν πάνω σε
ένα συγκεκριμένο πρότζεκτ είτε είναι πρόθυμοι να φέρουν νέες προοπτικές στη δουλειά τους. Ο κεντρικός άξονας του προγράμματος
αποτελείται από ένα τετραήμερο εργαστήριο από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, το οποίο συμπληρώνει διαδικτυακή συνεδρία που θα
πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο. Το εργαστήριο αποτελούν οι ενότητες «Οπτική Γλώσσα», “Editing and Sequencing”, «Εγκατάσταση
και Έκθεση» και «Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης».
Υποβολή: έως 21 Ιουνίου
Πληροφορίες – Συμμετοχή: Athens Photo Festival, https://www.photofestival.gr

Ομάδα art8
Ετήσια έκθεση

Η

φωτογραφική ομάδα art8 του
Παραδοσιακού Καλλιτεχνικού
Εργαστηρίου Αγρινίου διοργανώνει την
6η ετήσια έκθεση φωτογραφίας. Τη φετινή
έκθεση αποτελούν δύο θεματικές. Στην
αίθουσα του ισογείου θα παρουσιαστούν
φωτογραφίες με ελεύθερο θέμα, ενώ στο
πατάρι θα αναπτυχθεί το θέμα «Ανταποκρίσεις».

Εγκαίνια: Παρασκευή 22 Ιουνίου, 21.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 1 Ιουλίου
Διεύθυνση: Πολιτιστικός Χώρος της
Δημοτικής Αγοράς Αγρινίου
Info: art8, info@art8.gr, www.art8.gr
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“Unseen”
Στη Booze Cooperativa

Η

φωτογραφική ομάδα

«Διαδρομές» παρουσιάζει
την ομαδική δουλειά των
μαθητών της. Με ερέθισμα την
ευαισθητοποίηση ως προς το ζήτημα
της διαφορετικότητας, τα μέλη της
ομάδας ξεκίνησαν τη συγκεκριμένη
φωτογραφική σειρά τον Οκτώβριο
του 2017.

Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Ιουλίου
Διεύθυνση: Booze Cooperativa,
Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα
Πληροφορίες: Booze Cooperativa,
http://www.boozecooperativa.com

METAMORPHOSIS
Φωτογραφική έκθεση τελειόφοιτων σπουδαστών του ΑΚΤΟ

Δ

εκαπέντε νέοι φωτογράφοι και τελειόφοιτοι σπουδαστές του ΙΕΚ Φωτογραφίας
του ΑΚΤΟ παρουσιάζουν τα έργα που προέκυψαν στο πλαίσιο του μαθήματος
«Πρακτική Εφαρμογή στη Ειδικότητα». Σκοπός της έκθεσης είναι να προβληματίσει
τον θεατή, ο οποίος καλείται να ερμηνεύσει ο ίδιος τον όρο “Metamorphosis”.
Συμμετέχουν οι σπουδαστές Έλενα Βιτσεντζάτου, Πέγκυ Θεοδωρόγιαννη, Όλγα
Κάτσαρη, Δήμητρα Κλιούμη, Δανάη Κοκκινάκη, Σταματία Κορατζάνη, Αντώνης
Κουβίδης, Γιώργος Κρίκος, Ιωάννα Λέου, Ευαγγελία Λιάπη, Θάνος Λύκος, Μαρία
Μπούρτζικα, Ίρια Σπιλιοπούλου, Κατερίνα Τεμπλή και Ελένη Ψωμά. Υπεύθυνος
καθηγητής είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος.

Εγκαίνια: Παρασκευή 22 Ιουνίου, 20.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Ιουλίου
Διεύθυνση: Καφε μπαρ «Σκάζη», Εμπεδοκλέους 28-30, Παγκράτι, Αθήνα

Φεστιβάλ Πηνειού
Φωτογραφικά δρώμενα στη φετινή διοργάνωση

Τ

ο Φεστιβάλ Πηνείου επιστρέφει και φέτος στο Δήμο Λαρισαίων,
από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου. Συναυλίες, εργαστήρια, αθλητικές
και φωτογραφικές δράσεις και άλλα δρώμενα συνθέτουν το φετινό
πρόγραμμα. Το διαδικτυακό περιοδικό fmag.gr διοργανώνει
διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα τη «μουσική» ενώ η
φωτογραφική ομάδα f+ πραγματοποιεί σεμινάριο φωτογραφίας για
παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας
συμμετέχει στο φεστιβάλ με δύο εκθέσεις, ενώ την Τετάρτη 20 και
την Πέμπτη 21 Ιουνίου διοργανώνει εργαστήριο φωτογραφίας για
παιδιά προσφύγων.
Διάρκεια: 20 – 23 Ιουνίου
Πληροφορίες: Φεστιβάλ Πηνείου, https://www.festivalpineiou.gr
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Γιώργος Τατάκης
Συμμετοχή σε έκθεση στο Λονδίνο

Η

εικόνα του Γιώργου Τατάκη -ιδρυτικού μέλους των Reflex Photographers- από την Όλυμπο Καρπάθου,
εκπροσωπεί την Ελλάδα στην υπαίθρια έκθεση “Another Europe” στο King’s Cross του Λονδίνου, από τις
12 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου. Η έκθεση αποτελείται από 28 φωτογραφίες, μία από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.
Εικόνες των πύργων παρατήρησης του ΝΑΤΟ από τον Βέλγο φωτογράφο Els van den Meersch, το πορτραίτο της
Petra Lajdova μιας γυναίκας με παραδοσιακά σλοβακικά ρούχα, οι τσεχικές σκηνές καρναβαλιού της Marketa
Luskacova και η εγκατάσταση ενός γλυπτού του Jeff Koons στο Μουσείο Stedelijk του Άμστερνταμ από τον Henk
Wildschut αποτελούν μερικά από τα φωτογραφικά έργα που εκτίθενται σε ειδικά σχεδιασμένους πάγκους από
μπετόν, στην περιοχή King’s Cross του Λονδίνου. Την έκθεση διοργανώνει το Αυστριακό Πολιτιστικό Φόρουμ του
Λονδίνου, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ηνωμένο Βασίλειο και το EUNIC,
στο πλαίσιο του εορτασμού του Έτους Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Προεδρίας της Αυστρίας στο
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πληροφορίες: Another Europe, http://www.acflondon.org/events/another-europe

BlackBox Photography
Έκθεση μαθητών

Η

έκθεση παρουσιάζει τη φωτογραφική δουλειά των
μαθητών πρώτου έτους του χώρου διδασκαλίας
BlackBox Photography.

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Ιουνίου
Διεύθυνση: BlackBox Photography, Λέκκα 31 και
Κολοκοτρώνη, Αθήνα
Πληροφορίες: BlackBox Photography, blackbox.
athens@gmail.com, http://blackbox-photography.com
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Blank Wall Gallery
Moments of Color

Η

νέα θεματική έκθεση της Blank
Wall Gallery είναι αφιερωμένη

στο χρώμα. Φωτογράφοι από
διαφορετικά μέρη του κόσμου
παρουσιάζουν διαφορετικές
προσεγγίσεις στο θέμα μέσα από
τα φωτογραφικά τους έργα. Την
έκθεση επιμελείται ο φωτογράφος
Μάρκος Δολόπικος.
Εγκαίνια: Παρασκευή 29 Ιουνίου,
21.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 12 Ιουλίου
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery,
Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη,
Αθήνα
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery,
Τηλ. 2114052138,
info@blankwallgallery.com,
www.blankwallgallery.com

Living under the shadows of the marbles
Στο T.A.F. / the art foundation

Ο

κτώ χρόνια μετά την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, επτά καλλιτέχνες
εστιάζουν στην καθημερινότητα και το προσωπικό βίωμα, επιχειρώντας
να καταγράψουν τα κατάλοιπα της παρατεταμένης κοινωνικοπολιτικής κρίσης
των τελευταίων χρόνων. Με έργα τους συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Μαρία
Αντωνιάδου, Αιμιλία Γάκη, Αργύρης Δρολάπας, Στυλιανή Ευσταθία Κωστή, Πάνος
Μαζαράκης, Μιχάλης Πουλάς και Δημήτριος-Ανδριανός Σιδηροκαστρίτης. Η έκθεση
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος του Athens Photo Festival 2018.
Εγκαίνια: Πέμπτη 21 Ιουνίου, 20.30
Διάρκεια: έως 1 Ιουλίου
Διεύθυνση: T.A.F. / the art foundation, Νορμανού 5, Αθήνα
Πληροφορίες: T.A.F. / the art foundation, Τηλ. 2103238757, home@
theartfoundation.gr, http://theartfoundation.metamatic.gr

Greetings from Phitopia
Βιετνάμ 2016 – Αθήνα 2018

Η

συγκεκριμένη φωτογραφική σειρά ξεκινά
από ένα ταξίδι στο Βιετνάμ το 2016.
Ο φωτογράφος Kostas K. του Phi Factor
Photography Studio μαζί με τον καλλιτέχνη
Antio’s δημιουργούν την ιστορία της Phitopia,
ενός ουτοπικού κόσμου. Καθημερινές
εικόνες μιας μακρινής πραγματικότητας με
πρωταγωνιστές ανθρώπους και τροπικά
μέρη, που κατέγραψε ο φακός του Phi Factor,
ενώνονται με τους φανταστικούς χαρακτήρες
και τα ιδιαίτερα εικαστικά μέσα του Antio’s.

Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Ιουλίου
Διεύθυνση: Papadalup Coffee & Bar, Γ.
Ολυμπίου 5, Κουκάκι, Αθήνα
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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