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Η Ιαπωνία είναι η Μέκκα της 

σύγχρονης φωτογραφικής 

τεχνολογίας. Όπως κάθε 

μουσουλμάνος θεωρεί ιερή 

υποχρέωσή του να πάει έστω μια 

φορά στη ζωή του να προσκυνήσει 

το τέμενος Μασγίντ αλ-Χαράμ που 

βρίσκεται στη Μέκκα, έτσι και κάθε 

φωτογράφος αξίζει οπωσδήποτε 

μια φορά στη ζωή του να πάει να 

γνωρίσει από κοντά τον πολιτισμό 

των Ιαπώνων. Των ανθρώπων που 

χάρισαν στο φωτογραφικό κόσμο τα 

εργαλεία της δουλειάς του...
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Για το λανσάρισμα της πρώτης mirroless Nikon Z

Ακραία συναισθήματα μετά από ένα πολύ καλά οργανωμένο ταξίδι; Υπερβολές 

από την άνεση της business class του υπερσύγχρονου Boeing, των πεντάστερων 

ξενοδοχείων και της Ιαπωνικής κουζίνας; Μπορεί... Πάντως είναι γεγονός γνωστό στη 

πιάτσα των φωτογραφικών περιοδικών ότι η Nikon δεν διοργανώνει συχνά παρόμοιας 

εμβέλειας διεθνείς εκδηλώσεις για να παρουσιάσει τα νέα της προϊόντα. Όμως όταν 

αποφασίσει κάτι τέτοιο, θα το κάνει με απόλυτο σεβασμό στους καλεσμένους χωρίς να 

φείδεται των εξόδων κάτι που απέδειξε περίτρανα με την πρόσφατη διοργάνωση του 

Global enent & press conference στο Τόκυο από 22 έως 26 Αυγούστου. Ομολογώ ότι 

στα τριάντα χρόνια που ασχολούμαι με την έκδοση του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ, τη Photovision, 

το PHOTOBUSINESS, το PHOTO.GR κ.α. ουδέποτε είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τη 

χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Τη γενέτειρα της βιομηχανίας του imaging με τα σπουδαία 

παραδοσιακά εργοστάσια που μας έχουν χαρίσει τόσα σημαντικά μοντέλα φωτογραφικών 

μηχανών και εξαιρετικών οπτικών. Αναλυτικά οι εντυπώσεις μου από το ταξίδι  

στις σελίδες που ακολουθούν.  

                                                                                                       ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ PRESS CONFERENCE, ΤΟΚΥΟ 23 Aυγούστου 2018, τοπική ώρα 13:02 
Ο Πρόεδρος της ΝΙΚΟΝ CORPORATION κ.Kazuo Ushida ενώπιον 80 επιλεγμένων δημοσιογράφων από όλο 
τον πλανήτη -μεταξύ των οποίων και ο υπογράφων από το ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ- μετά από μία σύντομη αναφορά 
στην εκατονταετή ιστορία της ΝΙΚΟΝ, παρουσιάζει το νέο σύστημα Nikon  Z. Παράλληλα τονίζει με ιδιαίτερη 
έμφαση την ισχυρή βούληση για δυναμική είσοδο της ΝΙΚΟΝ στη νέα εποχή των πολλά υποσχόμενων CSC 
(Compact System Cameras ή Mirrorless) μηχανών. 
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Νέα μοντούρα, νέα σελίδα στην ιστορία! 

Η κίνηση της ΝΙΚΟΝ ήταν αναμενόμενη από καιρό στον φωτογραφικό κόσμο. Όλοι 

περιμέναμε κάποια στιγμή να εκδηλωθεί όπερ και εγένετο στις 23 Αυγούστου. Σε μία 

εντυπωσιακή press conference/event... τεσσάρων ημερών στο Τόκυο με καλεσμένους 

80 επιλεγμένους δημοσιογράφους του ειδικού φωτογραφικού τύπου απ’ όλη την 

Υφήλιο η Nikon παρουσίασε τη νέα σειρά φωτογραφικών μηχανών Ζ υποσχόμενη 

παράλληλα πολλές εκπλήξεις στο πολύ κοντινό μέλλον. Τουτέστιν μικρόσωμες 

μηχανές, με κόμπακτ φακούς και ακόμη πιο πολλές τεχνολογικές δυνατότητες. 

Σχεδιάζοντας το νέο σύστημα, η Nikon επέλεξε το ριζοσπαστικό δρόμο, με την πιο 

μεγάλη διάμετρο μοντούρας σε Mirrorless. Tα 55mm παρέχουν πολύ περισσότερο 

χώρο για κρύσταλλα μεγάλου μεγέθους και αντίστοιχα φωτεινούς φακούς, σε σχέση 

π.χ. με το e-Mount της Sony (το οποίο αποτέλεσε συμβιβασμό ανάμεσα στο APS-C και το 

full frame, αφού εξυπηρετεί και τα δύο φορμά). Επίσης η μεγαλύτερη μοντούρα αφήνει 

περιθώρια για μηχανισμό shift, περισσότερο χώρο για πιεζοηλεκτρικό σύστημα έδρασης 

του αισθητήρα που εκτός από τη λειτουργία του stabilizer θα μπορούσε να αναλάβει 

και λειτουργία pixel shift (μη διαθέσιμη σε πρώτη φάση) κλπ. Είναι σαφής η πρόθεση 

των σχεδιαστών να εξελίξουν υπεργρήγορους φακούς για το Z-System, με πρώτο 

“ορατό” δείγμα τον επερχόμενο 58mm f/0.85Noct. Προς το παρόν οι τρεις διαθέσιμοι 

φακοί θα είναι οι Nikkor Z 24-70 F4 S, Nikkor Z 50mm F1.8 S, and Nikkor Z 35mm 

F1.8 S, επικουρούμενοι από τον αντάπτορα FTZ. Ο τελευταίος αναλαμβάνει τη μεγάλη 

ευθύνη της λειτουργίας με φακούς Νikkor F. Σημειώνουμε ότι η Nikon διακηρύσσει 

πλήρη συμβατότητα με τουλάχιστον ενενήντα φακούς τελευταίας γενιάς AF-S και μερική 

συμβατότητα με άλλους 360 φακούς F-mount ενώ το stabilizer θα ενεργοποιείται με τους 

περισσότερους.  Τ.Τ.
 

Σ.Σ.: Αναλυτική δοκιμή του συστήματος Νikon Ζ θα δημοσιευθεί σε επόμενο τεύχος του “Φ”
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https://www.nikon.gr/el_GR/products/category_pages/digital_cameras/mirrorless/overview.page?utm_source=photo.gr&utm_medium=banner&utm_campaign=aug-2018-zseries
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Nikkor Z 24-70mm f/4
O φακός θα προσφέρεται ως στάνταρ τμήμα του κιτ με τη Ζ6 ή τη Ζ. Γι αυτό 

θα παράγεται στις πιο μεγάλες ποσότητες από οποιονδήποτε άλλο του 

συστήματος Ζ. Αποτελείται από  14 οπτικά κρύσταλλα σε 11 ομάδες εκ των 

οποίων ένα ασφαιρικό ΕD (Εxtra low Dispersion) και τρία ασφαιρικά. Η 

προσεγμένη επίστρωση Nano Crystal καθώς και η προστατευτική επίστρωση 

fluorine στα εμπρός και πίσω εξωτερικά κρύσταλλα παραπέμπουν σε 

ακριβότερους φακούς της εταιρίας. Η οδήγηση του autofocus γίνεται 

με βηματικό μοτέρ (ας υπενθυμίσουμε εδώ ότι η Nikon ειδικεύεται στην 

παραγωγή stepless motors). Επίσης στο δακτυλίδι εστίασης μπορεί με 

επιλογή custom να ανατεθεί η ρύθμιση είτε του διαφράγματος είτε η 

αντιστάθμιση έκθεσης. Ο φακός έχει ελάχιστη απόστσση εστίασης 30cm και 

ζυγίζει 500γρ.

Nikon Z35mm f/1,8S
Τη γκάμα Ζ-series συμπληρώνει ο ημιευρυγώνιος 35mm f/1,8 κοντινός 

εμφανισιακά με τον αντίστοιχο 50άρη. Περιλαμβάνει 11 στοιχεία σε 9 group 

(δύο ED και τρία ασφαιρικά) ενώ προσεγμένος είναι ο μηχανισμός ίριδας 

διαφράγματος από εννέα πτερύγια που σχηματίζουν τέλεια οπή για την 

καλύτερη δυνατή συμπεριφορά στο bokeh. Και αυτός όπως και οι άλλοι 

δύο φακοί Z είναι στεγανοποιημένοι για προστασία από τη σκόνη και 

σταγονίδια υγρασίας. 

Νikon Z50mm f/1,8S
Oι πενηντάρηδες φακοί γνωρίζουν μια διαχρονική δημοτικότητα. Γι αυτό 

η συγκεκριμένη εστιακή απόσταση δεν απουσιάζει από την πρώτη τριάδα 

φακών Nikkor Z. Ο φακός έχει σχεδιαστεί με τη λογική των μηδενικών 

γεωμετρικών και χρωματικών εκτροπών. Είναι μάλλον πολύπλοκος για 

50άρης εφόσον περιλαμβάνει 12 οπτικά στοιχεία σε 9 group εκ των οποίων 

δύο ED χαμηλής διάχυσης και δύο ασφαιρικά.Και εδώ συναντάμε την 

τελευταίας γενιάς πολλαπλή επίστρωση Nano Crystal αποσκοπώντας στην 

εξαφάνιση της θάμβωσης, των ανακλάσεων και των φαντασματωδών 

ειδώλων. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι 40cm.

�/69>�:@-9�10A-2�.90�,K�?69/8��ELGM�O�
Νέα μοντούρα, νέα σελίδα στην ιστορία! 

ΝΙΚΟΝ Ζ: video 4K με αξιώσεις  
Το σύστημα Νikon Z προσφέρει video 4K σύμφωνα με το πρότυπο 4K UHD 
(3840χ2160 pixels). Καταγράφει εσωτερικά σε 8bit και εξωτερικά σε 10bit (μέσω 
εξόδου καθαρού HDMI) ενώ η καταγραφή γίνεται σε φορμά mov ή mp4.  
To Ν-log προσφέρεται ως στάνταρ και όχι ως πληρωμένη αναβάθμιση.  
Σε full HD μπορεί να τραβήξει σε ρυθμό 120fps που μεταφράζεται σε 5x slow 
motion. Nα σημειώσουμε ότι το Phase detect AF ισχύει και σε video, οπότε 
μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την ακρίβεια της εστίασης. Yποστηρίζεται 
ακόμη time lapse 8Κ (7680x4320), ηλεκτρονικό VR και Active D-Lighting. 
Υπάρχουν θύρες για εξωτερικό μικρόφωνο και ακουστικά monitor.  
Προστίθεται ακόμη το χρήσιμο στους επαγγελματίες time code.
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Από την στιγμή  
της  αποχώρησης...Εσωτερικό του 

εργοστασίου

�6�,K��ELGM�?,-��=A4-

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΟΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ SENDAI 
Το πρόγραμμα περιελάμβανε και επίσκεψη στο κεντρικό εργοστάσιο της Νikon, στην πόλη 
Sendai περίπου 350 km βόρεια του Τόκυο. Εδώ, στα 26.870 τ.μ. του εργοστασίου, χτυπά  
η «τεχνολογική καρδιά» της Nikon μιας και είναι η έδρα του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης. 
Εδώ κατασκευάζονται επίσης τα σώματα  της σειράς Ζ ενώ οι φακοί στο εργοστάσιο της 
Ταϋλάνδης. Δεξιά φωτογραφία: Ο κανονισμός καθαριότητας ήταν πολύ αυστηρός! Φορέσαμε 
υποχρεωτικά όλοι ειδικά πλαστικά καλύματα στα παπούτσια μας για να μπούμε μέσα! 

Δείτε τα σχετικά βίντεο εδώ: 

ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ...  
Αριστερά, γνωστός blogger από τον Αγγλοσαξωνικό φωτογραφικό κόσμο με τη νέα φωτογραφική μηχανή στα χέρια του λίγα λεπτά μετά 
την συνένετυξη τύπου, μεταφέρει τις πρώτες του εντυπώσεις. Χωρίς σημειώσεις, χωρίς πολύ σκέψη και ψάξιμο, χωρίς κανέναν ενδοιασμό. 
Αυθόρμητα. Μιλάει στην κάμερα που έχει απέναντί του ανεβάζοντας ζωνατανά στο site του τα λεγόμενά του. 
Δεξιά συνεργείο της Ιαπωνικής τηλεόρασης με εικονολήπτη, ηχολήπτη, ειδικευμένο δημοσιογράφο, γνωστή παρουσιάστρια & την 
αρχισυντάκτρια της εκπομπής παίρνει συνέντευξη από Αμερικανό συνάδελφο για τη νέα μηχανή για τις ειδήσεις των 8...    

https://vimeo.com/287696561
https://vimeo.com/287696203
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Με τη νέα μηχανή στα χέρια μας όλη  
η αποστολή σταμάτησε στο ξακουστό πάρκο 
«Happo-en» του Τόκυο. Σε αυτό θαυμάσαμε 
τα λιλιπούτεια δένδρα Bonsai τα οποία 
εκτός του ότι είναι εξαιρετικά μικρόσωμα 
αριθμούν και πολλούς ...αιώνες ζωής.  
Π.χ. αυτό που απεικονίζεται πίσω μου είναι 
μόλις 525 ετών!  
Στον ίδιο χώρο τεστάραμε τις μηχανές 
με δάχυτο χαμηλό φωτισμό και κίνηση 
φωτογραφίζοντας παράσταση ξιφασκίας 
σαμουράϊ. 

Στο ίδιο πάρκο είχαμε την τύχη να πέσουμε πάνω 
σε φωτογράφιση γάμου! Άρπαξα την ευκαιρία 
και μίλησα με τους Ιάπωνες συναδέλφους -στον 
ελάχιστο χρόνο που υπήρχε διαθέσιμος- για την 
φωτογραφία γάμου στη χώρα τους. Πρώτη έκπληξη: 
η βασική φωτογράφιση δεν γίνεται στη διαδικασία 
της τελετής αλλά μήνες πριν! Οι ιάπωνες προτιμούν 
καλές και ευρηματικές φωτογραφίες του ζεύγους 
παρά στιγμιότυπα. Το μέσο κόστος για μια σειρά 
φωτογραφιών με ψηφιακό άλμπουμ κλπ κυμαίνεται 
από 300.000 έως 800.000 γιεν. Τουτέστιν από 2.300 
έως 6.000 ευρώ. Το συνεργείο που είδαμε σε ώρα 
υπηρεσίας απαρτίζονταν από δύο φωτογράφους, 
έναν βοηθό και μία υπεύθυνη/επιβλέπουσα της 
διαδικασίας. Το ζευγάρι φωτογραφιζόταν με 
παραδοσιακά Ιαπωνικά ρούχα.

https://vimeo.com/287696353
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Η ξενάγηση και το τεστάρισμα των μηχανών συνεχίσθηκε στο καινούργιο απόκτημα του Τόκυο, το TEAMLAB*PLANETS.  
(https://planets.teamlab.art/tokyo/). Έναν φανταστικό, παραμυθένιο χώρο όπου χάνεσαι μέσα του σε μια σειρά παραισθήσεων που δημιουργούνται 
από καθρέφτες, φωτισμούς, νερά που τρέχουν από παντού, κινούμενες άμμους... Δείτε το σχετικό βίντεο!

https://vimeo.com/287695588
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Ταξίδι στην Ιαπωνία χωρίς σούσι δεν νοείται!
Τα στιγμιότυπα είναι από το πολύ γνωστό sushi 
restaurant GINZA SUSHI AOKI. Eκεί μάθαμε και 
πολλά μυστικά για το παραδοσιακό έδεσμα των 
Ιαπώνων, το σούσι. Για παράδειγμα ό,τι για να γίνει 
κάποιος sushi master απαιτούνται δέκα χρόνια 
πιστοποιημένης εργασίας σε αντίστοιχη θέση και 
ότι ακόμη οι Ιάπωνες προτιμούν να γευματίσουν με 
σούσι σε ειδικευμένα εστιατόρια παρά στα σπίτια 
τους λόγω της πολύπλοκης προεργασίας που απαιτεί 
η προετοιμασία της πρώτης ύλης...

Αριστερά βιτρίνα εστιατορίου σε κεντρικό Mall 
του Τόκυο. Προσοχή όμως! Τα φαγητά δεν είναι 
πραγματικά αλλά πανομοιότυπα αντίγραφα από 
πλαστικό των πιάτων που σερβίρονται!!! Ειδικευμένα 
γραφεία τα κάνουν με 3D printer σε χρόνο ρεκόρ!
Πάνω: γιαπωνέζες αναμένοντας τραπέζι σε πιτσαρία.  

https://vimeo.com/287695760
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Πάνω δεξιά μας έκανε εντύπωση το δίχτυ που είχε τοποθετηθεί σε δέντρο  για την 
περισυλλογή των φυλλωμάτων του. 
Πάνω δημόσια βρύση για την ανακούφιση της δίψας των περαστικών. Υπόψιν ότι 
στο Τόκυο τις ημέρες διαμονής μας έκανε 35ο C και η υγρασία ήταν μεγάλη λόγω 
της γειτνίασης της πόλης με τον αχανή Ωκεανό.
Στη δεξιά φωτογραφία μία Mazerati διασχίζει κεντρική λεωφόρο του Τόκυο. 
Είδαμε συχνά στους δρόμους εξωτικά αυτοκίνητα, όλων των τύπων.

Το Τόκυο είναι μία εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη μεγαλούπολη των 13 εκατομμυρίων κατοίκων μαζί με τα προάστια. Είναι παντακάθαρη,  
με καινούργια κτίρια και εξαιρετικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα. Είχε διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1964 και έχει αναλάβει εκ νέου 
τη διοργάνωσή τους για το 2020, όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία. 

https://vimeo.com/287696107
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ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ  
ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.

Live for the story_

  

https://www.canon.gr/mynextfirst/
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Όταν το 2005 παρουσιάζονταν οι πρώτες 

compact της Canon, Fujifilm και Nikon με 

αναγνώριση προσώπων και Face Priority 

AF, όλοι πανηγυρίσαμε. Τα πρωτόλεια 

εκείνα συστήματα είχαν ένα chip που απλά 

“καταλάβαινε” αν υπήρχε ανθρώπινο 

πρόσωπο στο καρέ και αντιστοιχούσε ένα 

τετραγωνάκι επάνω στο σημείο αυτό ώστε 

να κατευθύνεται εκεί κατά προτεραιότητα η 

αυτόματη εστίαση. Θυμάμαι ότι μαζευόμασταν 

και κάναμε χάζι στο preview αν θα τα 

καταφέρει η μηχανή, αν θα εντοπίσει 

πρόσωπα στο ημίφως κλπ. 

Από τότε πέρασαν αρκετά χρόνια. Τα 

συστήματα εξελίχθηκαν δραματικά.  

Όλα συμβαίνουν σε επίπεδο software, 

βιομετρικών χαρακτηριστικών και τεχνητής 

νοημοσύνης. Παρέχοντας μια ευκρινή εικόνα 

στο σύστημα, αυτό αναλύει το περιεχόμενο 

και αναγνωρίζει όχι μόνον αν είσαι άνθρωπος 

αλλά και ποιός είσαι, εφόσον έχει πρόσβαση σε 

σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Το Λονδίνο  

έχει 8 εκ. κάμερες ασφαλείας (?) που 

παρακολουθούν τα πάντα 24/7.  

Μεγάλα καταστήματα έχουν εγκατεστημένα 

έξυπνα συστήματα που δεν ασχολούνται μόνο 

με την ασφάλεια όπως θέλουμε να πιστεύουμε 

εμείς οι αφελείς. Αντίθετα, κρατούν αρχείο των 

αναγνωρισμένων και καταχωρημένων πελατών, 

τους ταξινομούν, αν πληρώσουν με πιστωτική 

αμέσως γνωρίζουν και την ταυτότητά τους και 

αναλύουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες, τις 

συμπεριφορές και ενίοτε κατέχουν πιο ενοχλητικά δεδομένα όπως αν το  

τάδε στέλεχος επισκέφθηκε το κατάστημα με μια συνάδελφο (;) κλπ. 

Στο internet διαφημίζονται ένα σωρό apps με δυνατότητα αναγνωρίσεων.  

Το NameTag υπόσχεται να σας ταυτοποιήσει πρόσωπα στο δρόμο αν είστε 

χρήστες Google Glass, το FindFace κάνει την ίδια δουλειά ψάχνοντας στα 

προφίλ των social media, το Face Detection δουλεύει για λογαριασμό σας 

αφού κλειδώνει το τηλέφωνο αν δεν αναγνωρίσει το “νόμιμο κάτοχο” χωρίς 

να είστε αναγκασμένοι να πάρετε ιPhone X κλπ. Φανταστείτε τι συμβαίνει σε 

επίπεδο υπηρεσιών ασφαλείας των υπερδυνάμεων (ονόματα δε λέμε...)  

και των υπόγειων σχέσεών τους με τους γίγαντες του software  

(λέγε με Google, Facebook κλπ.). 

Δυστυχώς δεν υπάρχει επαρκής διεθνής νομοθεσία για την αναγνώριση 

προσώπων και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Ένα καλό βήμα 

έχει γίνει με το GDPR (General Data Protection Regulation) από πλευράς 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά στο βαθμό που δεν ταυτοποιείται το υποκείμενο 

ονομαστικά αλλά απλά καταχωρείται ως “άγνωστο αναγνωρισμένο” άτομο, 

είναι αμφίβολο αν υπάγεται στο GDPR. Όσο για τις ΗΠΑ που τόση σημασία 

έχουν ως κρατική οντότητα για τη διαμόρφωση νομικού πλαισίου αφού εκεί 

γεννιέται και εξελίσσεται η τεχνολογία, δεν υπάρχει σχετική ομοσπονδιακή 

νομοθεσία. Ήδη τον περασμένο Μάιο αμερικανικές οργανώσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, είχαν διαμαρτυρηθεί ενάντια στην πολιτική της Amazon που 

προσφέρει μαζικές υπηρεσίες παρακολούθησης-πακέτο σε ξένες κυβερνήσεις. 

Το περίεργο είναι ότι η ίδια η Microsoft τον περασμένο Ιούλιο κάλεσε την 

αμερικανική κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία για την προστασία από την 

αυθαίρετη μαζική αναγνώριση και επεξεργασία. Είναι η πρώτη μεγάλη εταιρία 

τεχνολογίας που εκφράζει επιφυλάξεις και προβληματισμό για τη σημερινή 

κατάσταση και κτυπάει καμπανάκι... Ο εκπρόσωπος της Microsoft Βrad Smith 

διετύπωσε τους φόβους του για την πολιτική κυβερνήσεων και κρατικών 

υπηρεσιών που επεκτείνουν διαρκώς την παρακολούθηση.  

Ως επιστέγασμα έρχεται χθεσινό άρθρο στο έγκυρο αμερικανικό ΤheVerge 

όπου οι συνομιλητές (πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι εταιριών software, νομικοί 

κλπ.) καλούν την αμερικανική κυβέρνηση να πάρει άμεσα σχετική νομοθετική 

πρωτοβουλία.     
Π. ΚΑΛΔΗΣ

�:0.:R/9?K�7/-?R7+:
Ανάγκη να υπάρξει ειδική νομοθεσία
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490€
+ΦΠΑ

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ
έως 30 Σεπτεμβρίου!

590€

http://www.damkalidis.gr/
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Super ήρωες 
Παιχνίδια με την οπτική γωνία από ένα μαλαισιανό.

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 η 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

�AS=,K>T�Τάκης Τζίμας, 964U4:,V>��W:,0XK>T�Παναγιώτης Καλδής #HF�YEHZ[FGHT�Μιχάλης Κυρζίδης, 

901K52?69>T�Άννα Μανουσάκη �4:,8A,6>T�Φωτεινή Αβραμάκου\\\)]^GFG)_H

&'()*+,'-.)*�/01�*'2034*+5)*'*1�*/30+6*1�5/0�*.73+68/91�2*75)38/*�:+�1�2()-86*.8(�';3�3:5�/('�*:07*0+()3/0<=�/-.1�2+38/(+05/(/3%��
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https://www.boredpanda.com/marvel-dc-superhero-smartphone-perspective-photography-wire-hon/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.boredpanda.com/marvel-dc-superhero-smartphone-perspective-photography-wire-hon/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
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http://www.stamos.com.gr/
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Panasonic LX100 II
Aναβάθμιση με 17Μegapixel

H αρχική LX100 (2014) είχε προκαλέσει εντύπωση με τον μεγάλο 

αισθητήρα Micro 4/3 που την ξεχώριζε από τις άλλες large sensor 

compact ψηφιακές μηχανές 1in. Την σχεδιαστική αυτή επιλογή 

υπερασπίζεται και τώρα η νέα έκδοση, με περισσότερες αξιώσεις 

αφού φοράει chip εικόνας πανομοιότυπο με την πρόσφατη GX9. To 

μεγαλύτερο μέγεθος αισθητήρα σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο να 

επιλέξουμε διαφορετικά φορμά εικόνας (από 16:9 ως 1:1) κάτι που 

ήταν πάντα το ισχυρό σημείo της Panasonic στις compact, όπως και 

να έχουμε ακόμη καλύτερη λεπτομέρεια. 

Η LX100 II διατηρεί ακριβώς τον ίδιο (σχεδιασμένο από τη Leica) 

γρήγορο φακό DC Elmarit 24-75mm f/1,7-2,8 που επαινέθηκε 

και στην προηγούμενη έκδοση. Θυμίζουμε ότι ενσωματώνει πέντε 

ασφαιρικά και δύο χαμηλής διάχυσης οπτικά στοιχεία ΕD, ενώ είναι 

πολύ καλός και στο macro με ελάχιστη απόσταση εστίασης 3cm από το 

εμπρός κρύσταλλο. Στη σκόπευση ενώ έχει παραμείνει το EVF με 2,7εκ. 

dot, έχει αναβαθμιστεί στα 1.24εκ. dot η ανάλυση της οθόνης αφής. 

Χάρη στο μεγαλύτερο buffer (ενδιάμεση μνήμη) η LX100 II μπορεί να 

τραβήξει σε ριπή ως 33 καρέ RAW έναντι μόλις 11 του προηγούμενου 

μοντέλου, με ρυθμό 5,5fps. Kαι βέβαια δεν απουσιάζει το Bluetooth 

LE (Low Energy) που τείνει να γίνει μόδα. Για πρώτη φορά υπάρχει η 

επιλογή L.Monochrome δηλ. λήψη σε α/μ αλλά με τονικότητα που 

παραπέμπει στο διάσημο α/μ φιλμ TriX. Και βέβαιαα υπάρχουν ακόμη 22 

δημιουργικά φίλτρα διαθέσιμα σε όλες τις επιλογές PSAM, ακόμη και στο 

manual. H LX100 II διατηρεί στο ακέραιο τη φιλοσοφία με τα αναλογικά 

χειριστήρια που γοητεύουν τους λάτρεις του ρετρό αλλά και στην πράξη 

είναι πιο εργονομικά και άμεσα στις ρυθμίσεις. Έτσι βρίσκουμε ξεχωριστό 

δακτυλίδι επιλογής διαφράγματος πάνω στο φακό, επιλογέα αναλογιών 

καρέ, περιστροφικό επιλογέα για το χρονισμό κλείστρου, αντιστάθμιση 

έκθεσης, επιλογέα λειτουργιών εστίασης κλπ. Έχουν αυξηθεί όμως σε 

πέντε τα προγραμματιζόμενα F (Function) πλήκτρα.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 17Megapixel Micro 4/3 

(πραγματική ανάλυση 21,7Μegapixel) με 

δυνατότητα MultiAspect 

 Leica DC Elmarit 24-75mm f/1.7-2.8 

 3cm 

διαφράγματος με 9 

πτερύγια για καλύτερο bokeh 

 Power Optical Image 

Stabilisation (OIS) 

2,76εκ. Dot με 

μεγέθυνση 0,73x 

 3in. 1240K dot touch 
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http://www.fisheye.gr/


�������	
��� ��������� �������������
��� ��������

���� ���������� ���! ������ �"#$��$�% ��������� ��

 

PhaseOne XF IQ4
Eκτόξευση ανάλυσης στα 150Megapixel για το μεσαίο φορμά

Ο πόλεμος των Μegapixel φαίνεται ότι διατηρεί το ενδιαφέρον του και για το μεσαίο φορμά. Εκεί λοιπόν που είχαμε 

θεωρήσει τα 100Megapixel ως οροφή (για μονή λήψη και όχι multishot) η δανέζικη PhaseOne ανατρέπει το σκηνικό 

με την XF IQ4. Oυσιαστικά πρόκειται για σειρά μοντέλων με την ΙQ4 151MP, IQ4 Achromatic 151MP και ΙQ4 Trichromatic 

100MP. Kαι τα τρία μοντέλα φοράνε αισθητήρα 151ΜΡ που υποστηρίζει εγγενώς το CaptureOne,. Αυτό σημαίνει ότι 

διάφορες διεργασίες που γίνονταν στο post processing τώρα θα πραγματοποιούνται in-camera. To μοντέλο Achromatic 

στερείται χρωματικού φίλτρου και καταγράφει μόνο τόνους του γκρι με μεγαλύτερη ακρίβεια από οποιαδήποτε “κανονική” 

ψηφιακή μηχανή ενώ το μοντέλο  Τrichromatic αντί για διάταξη χρωματικών μικροφίλτρων Bayer pattern υιοθετεί μια 

άλλη ειδική διάταξη για την οποία ισχυρίζεται ότι επιτυγχάνει βελτιωμένη χρωματική ακρίβεια. Επίσης και τα τρία μοντέλα 

υποστηρίζουν επικοινωνία μέσω WiFi, USB-C και Ethernet και διαθέτουν διπλή θύρα καρτών μνήμης XQD και SD. 
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https://www.alboom.gr/
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Sony
Ενισχυμένες κάρτες SD

Tη νέα σειρά ανθεκτικών καρτών SF-G series TOUGH 

εξήγγειλε η Sony. Η κατασκευάστρια εταιρία την 

προορίζει για απαιτητικούς φωτογράφους και σκληρές 

συνθήκες χρήσης αφού συνδυάζουν υψηλή ταχύτητα 

και ενισχυμένη κατασκευή. Οι κάρτες της σειράς είναι 

προστατευμένες από πτώση ως 5m ύψος, ακραίες 

θερμοκρασίες, μαγνητικά πεδία, αδιαβροχοποιημένες σε 

επίπεδο προδιαγραφών IPX9 και ανθεκτικές στη σκόνη 

σε επίπεδο IPX6X. Αυτό το επιτυγχάνουν χάρη στην 

χυτοπρεσσαριστή κατασκευή σε ένα κομμάτι . Από πλευράς 

ανταποκρίνονται στο πρότυπο UHS-II (φέρουν και δεύτερη 

σειρά επαφών) με μέγιστη ταχύτητα εγγραφής δεδομένων 

299MB/sec. Θα παράγονται σε χωρητικότητες ως 128GB. 

Θα συνοδεύονται με software Sony SD Scan Utility και File 

Rescue.

Φαίνεται ότι η γενική τάση ευνοεί τα mini drones. Δεν εξηγείται αλλιώς το λανσάρισμα από την μεγαλύτερη εταιρία του 

είδους που κυριαρχεί στην αγορά, την κινεζική DJI, όχι ενός αλλά δύο νέων μοντέλων σειράς Mavic. To Mavic 2 Pro 

είναι το μοναδικό με ενσωματωμένη κάμερα με υπογραφή της Hasselblad, ως  ένδειξη της συνεργασίας ανάμεσα στους 

δύο οίκους (ας σημειωθεί ότι στη DJI ανήκει μεγάλο μέρος των μετοχών της  Hasselblad). Tην ποιότητα εικόνας εγγυάται ο 

αισθητήρας 1in. με ανάλυση 20Megapixel και κλίμακα ευαισθησίας ως ISO 6400 και ειδικά στο video η υποστήριξη 10bit 

Dlog-M. Οι λήψεις video φθάνουν ως το 4Κ με max bitrate 100Μbps και συμπίεση Η.264. Με τη σειρά του, το νέο Mavic 

2 Zoom είναι το πρώτο ερασιτεχνικό drone με πραγματικό οπτικό zoom 2x (24-48mm) επεκτεινόμενο στα 4x με ψηφιακό 

zoom. O αισθητήρας σε αυτή την περίπτωση είναι ένας πιο συνηθισμένος CMOS 1/2,3 in. με ανάλυση 12Μegapixel και 

ευαισθησία ως ISO 3200. Στη λειτουργία Auto Super Resolution, το Mavic 2 Zoom κάνει διαδοχική ληψη εννέα καρέ και 

τα συνενώνει αυτόματα δημιουργώντας μια μεγάλης ανάλυσης εικόνα 48Megapixel. Eπίσης στην “κινηματογραφική” 

λειτουργία Dolly Zoom Quickshot, εξομοιώνει κινηματογραφική τεχνική zoom in. Εξωτερικά, τα δύο νέα μοντέλα μοιάζουν 

πολύ σε εμφάνιση. Εσωτερικά διαθέτουν παντοκατευθυντικούς αισθητήρες για την ανίχνευση των κινήσεων σε πέντε άξονες 

ενώ το σύστημα σταθεροποίησης ενεργεί σε τρεις άξονες.
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LG 34WK95U-W 34’’ 5K UltraWide® 

Nano IPS LED Monitor
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LG 34 in.
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Samsung
Εξωτερικός δίσκος SSD με διαστημική ταχύτητα

Την ...διαπλανητική ταχύτητα των 2.3GB/sec. 

Προβάλλει ως βασικό  και άκρως εντυπωσιακό 

πλεονέκτημα η νέα σειρά εξωτερικών αποθηκευτικών 

μέσων Samsung X5 Portable. Οι επιδόσεις αυτές 

υλοποιούνται χάρη στην ενσωμάτωση δίσκων NVMe 

και πρωτοκόλλου επικοινωνίας Thunderbolt 3 (με 

ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων 40Gbps που είναι 

τετραπλάσια του USB 3.1) H ταχύτητα ανάγνωσης 

δεδομένων φθάνει τα 2,8GB/sec. Για να δώσουμε μια 

ένδειξη της ταχύτητας ας αναφέρουμε ότι ένα video 

clip 4K των 20GB γράφεται στο δίσκο στα 12sec. Aρκεί 

βέβαια να έχετε κατάλληλο υπολογιστή όπως ένα 

Mac Pro τελευταίας γενιάς, με την πρόσφατη θύρα 

Thunderbolt 3.0.

Canon Powershot  SX740HS
Με οπτικό zoom 40x

Oι superzoom μηχανές είναι από τις ελάχιστες compact που επιβιώνουν σήμερα. Η Canon διακριτικά βελτίωσε τη γκάμα με την 

SX740, διάδοχο της SX730. Βασικό στοιχείο του νέου μοντέλου είναι το οπτικό zoom 40x που καλύπτει γκάμα 24-960mm και 

ο αισθητήρας CMOS 20.3Megapixel, ενώ τις αυξημένες επιδόσεις υποστηρίζει ο τελευταίας επεξεργαστής DIGIC 8. Έτσι η νέα canon 

superzoom μηχανή καταφέρνει να κάνει συνεχείς λήψεις σε burst mode ως 10fps. H άλλη πλευρά των αυξημένων επιδόσεων γίνεται 

ορατή στο video όπου προσφέρεται 4Κ με ρυθμό ανανέωσης 29.97fps και full HD 60fps. Οι νέοι χρήστες θα εκτιμήσουν τη λειτουργία 

Feature Assistant ειδικά σχεδιασμένη για  την ομαλή μετάβαση στο περιβάλλον εργασίας μιας ψηφιακής φωτ. Μηχανής για όσους 

είναι συνηθισμένοι στα smartphone. Οι superzoom, ιδιαίτερα στις μεγάλες εστιακές αποστάσεις είναι εξαρτημένες από τα συστήματα 

σταθεροποίησης γι αυτό και η SX740HS βασίζεται στο νέο σύστημα Dual Sensing Image Stabilization με περιθώριο βελτίωσης στο 

κράτημα στο χέρι ως 3,5stop. H αυτονομία κινείται σε μεσαία επίπεδα και συγκεκριμένα 265καρέ σύμφωνα με τα στάντα CIPA. 
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Τamron
15-30mm f/2,8 full frame νέας γενιάς για Canon και Nikon

H δεύτερη γενιά υπερευρυγώνιου φακού για full frame DSLR των 

εταιριών Canon και Νikon είναι εδώ με πρωτοβουλία Tamron και 

τη μορφή του SP 15-30mm f/2,8 Di VC USD Μοdel A041 Ενσωματώνει 

νέα σχεδίαση και επίστρωση, πιο ισχυρό επεξεργαστή, αδιαβροχοποίηση 

και σύστημα VC (Vibration Correction) με καλύτερη απόδσση. Στην 

αρχιτεκτονική του φακού από 18 οπτικά στοιχεία σε 13 ομάδες έχουν 

αξιοποιηθεί κρύσταλλα τελευταίας τεχνολογίας τύπου XGM (eXpanded 

Glass Moulded aspherical) και χαμηλής διάχυσης με στόχο της διόρθωση 

όλων των εκτροπών στο μέγιστο. Επίσης η ειδική πολλαπλή επίστρωση 

τύπου AX (Antireflection eXpand) συμβάλλει στη μείωση φαινομένων 

θάμβωσης και φαντασματωδών ειδώλων. Η δε επίστρωση fluorine στο 

εμπρός εκτεθειμένο κρύσταλλο απωθεί την υγρασία και τις δακτυλιές. Για 

καλύτερο bokeh φροντίζει η ίριδα διαφράγματος που σχηματίζει σχεδόν 

τέλεια στρογγυλή οπή από εννέα πτερύγια. O φακός υποστηρίζει καλύτερες 

ταχύτητες αυτόματης εστίασης χάρη στην διπλή CPU τύπου Dual MPU 

και του εξελιγμένου αλγόριθμου ενώ η καλύτερη ροπή του αθόρυβου 

μοτέρ USD (Ultrasonic Silent Drive) συμβάλλει στην άμεση απόκριση 

του υποσυστήματος εστίασης. Βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη 

γενιά εμφανίζεται η απόδοση του οπτικού σταθεροποιητή VC κατά 4,5stop 

(σύμφωνα με τα στάνταρ της CIPA). Ένα σπάνιο χαρακτηριστικό είναι η ειδική 

υποδοχή φίλτρων (τύπου ζελατίνας) στην πίσω πλευρά του φακού. Ο φακός 

είναι συμβατός με το σύστημα Τamron TAP-in console που επιτρέπει τη 

μελλοντική αναβάθμιση firmware μέσω USB. 

http://www.alfastyle.gr/
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Samyang
Φακός πορτραίτου 85mm f/1,8 για mirrorless

Στον κόσμο των mirrorless μηχανών με αισθητήρα 

φορμά APS-C απευθύνεται ο νέος φακός 85mm με 

πολύ φωτεινό διάφραγμα f/1,8. Περιλαμβάνει εννέα 

κρύσταλλα σε επτά γκρουπ, όλα με πολλαπλή επίστρωση 

Ultra Multi Coat UMC για αντιμετώπιση της θάμβωσης 

και των φαντασματωδών ειδώλων. Η εστίαση είναι 

αποκλειστικά χειροκίνητη, η ελάχιστη απόσταση εστίασης 

0,65m, ο μηχανισμός ίριδας αποτελείται από εννέα πτερύγια 

και η συσκευασία περιέχει και παρασολέιγ. Αρχικά θα 

κυκλοφορεί σε εκδόσεις για Sony E-mount, Fujifilm X, 

Canon M-mounts και Micro Four Thirds (MFT). 

Canon Zoemini
Mini photo printer με μελάνια Zink

Η Canon έχει σοβαρή παράδοση στους μικρούς οικιακούς εκτυπωτές, αλλά 

το Zoemini διεκδικεί τον τίτλο της μινιατούρας. Απευθύνεται προφανώς 

στους οπαδούς των φορητών συσκευών και η πρωταρχική του χρησιμότητα θα 

είναι για εκτύπωση από smartphone. Οι διαστάσεις είναι μόλις 118x82x19mm 

και το βάρος 160γρ. Θυμίζοντας πιο πολύ το μέγεθος κινητού. Για την 

εκτύπωση χρησιμοποιεί την τεχνολογία Zink (με κρυστάλλους χρωστικών 

που ανταποκρίνονται στην θερμότητα) η οποία έχει το πλεονέκτημα των πολύ 

μικρών διαστάσεων του αντίστοιχου μηχανισμού. Επιπλέον, τα αναλώσιμα 

(χαρτιά) είναι ανθεκτικά στην υγρασία και τη μηχανική καταπόνηση. Το Zoemini 

θα συνοδεύεται από ειδικό app για Android και iOS.

Nikon 

Own brand XQD κάρτες

Eίναι πλέον γνωστό ότι η νέα σειρά 

mirrorless NikonZ στηρίζεται 

αποκλειστικά στο φορμά καρτών 

μνήμης XQD για την αποθήκευση των 

ψηφιακών αρχείων photo και video. 

Επίσης, υπάρχει η πληροφορία ότι θα 

υποστηρίζεται και το pin to pin συμβατό 

φορμά CFExpress που βασίζεται σε 

δίαυλο PCIe 3.0 και έχει θεωρητικό όριο 

διαμεταγωγής δεδομένων 1GB/sec. 

Tώρα οι επιλογές των χρηστών 

διευρύνονται ως προς τη διάθεση 

καρτών XQD στην αγορά. Έτσι εκτός 

από Sony και Delkin, θα προσφέρονται 

κάρτες XQD και με το brand Nikon 

σε  χωρητικότητες 64GB και 120GB με 

μέγιστο ρυθμό εγγραφής 400MB/sec. 

H επίσημη κυκλοφορία θα αρχίσει τον 

Οκτώβριο 2018.
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Για παραγγελίες: 210 8541400 ή www.photo.gr/prosfores
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http://www.photo.gr/product/k%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC/
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Leica M-10P
Η πιο διακριτική rangefinder

Στην ιστορία οι τηλεμετρικές μηχανές της Leica είχαν διαχρονικά κερδίσει 

τον τίτλο της διακριτικότητας, λόγω του πολύ ήσυχου κλείστρου (να 

συνεπιμετρηθεί βεβαίως και η απουσία μηχανισμού καθρέπτη που προκαλεί 

αρκετό θόρυβο). Στην ψηφιακή εποχή με τις mirrorless και τα ηλεκτρονικά κλείστρα 

ο παράγων “θόρυβος” έχει μειωθεί σημαντικά, όμως οι γερμανοί σχεδιαστές από 

το Solms θέλουν να προχωρήσουν το θέμα ένα βήμα παραπέρα. Με το σκεπτικό 

αυτό παρουσίασαν την ειδική έκδοση M10-P, που θα παράγεται δίπλα-δίπλα με 

την κανονική M10 και έχει διαφορές εσωτερικά στη σχεδίαση του κλείστρου για 

ακόμη πιο ανεπαίσθητη ηχητικά λειτουργία. Να σημειωθεί ότι χρησιμοποιεί τον 

ίδιο αισθητήρα 24Μegapixel, επεξεργαστή και σώμα από κράμα μαγνησίου και 

ορειχάλκου, ενώ η οθόνη 3in. έχει αναβαθμιστεί με επαφική λειτουργία (για πρώτη 

φορά σε Leica M-series). Ξεχωρίζει ακόμη από την απλή M10 λόγω ενσωμάτωσης 

λειτουργίας ηλεκτρονικού αλφαδιού στην οθονη και το EVF. 

Νikon D3500
Πιο μικρή σε διαστάσεις και ακόμη πιο προσιτή

Ένα σχεδιαστικό facelift που αφορά βασικά την 

εξωτερική εμφάνιση και τις διαστάσεις δέχθηκε η 

δημοφιλής Nikon D3400 που τώρα εξελίσσεται σε D3500. 

Το νέο μοντέλο που θα παράγεται ταυτόχρονα με την 

D3400 διατηρεί τις προδιαγραφές δηλ. αισθητήρα CMOS 

APS-C size 24Megapixel, autofocus 11 σημείων, video full 

HD 1080/60p, Βluetooth Low Energy για την λειτουργία 

του SnapBridge κλπ. αλλά διαφοροποιείται στις διαστάσεις 

(124x97x70mm), έχει καλύτερη κατά 30% ηλεκτρική 

αυτονομία (1550 λήψεις σύμφωνα με CIPA) και παραλείπει 

την αρθρωτή οθόνη. Έτσι επιτυγχάνει να βγει στην αγορά με 

καλύτερη τιμή. 
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http://www.photo.gr/monothematika/
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Athens House of Photography 
Συνεργασία  στη Νέα Υόρκη

Οι επισκέπτες της γκαλερί Industry(http://industryhere.com) στο Huntington της Νέας Υόρκης θα μπορούν να δουν και να 

αγοράσουν τις εκτυπώσεις και τα βιβλία του AHoP. Στον ίδιο χώρο μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει και άλλες αγορές, επιλέγοντας 

από έπιπλα-αντίκες, σπάνια βιβλία και αφίσες μέχρι δίσκους βινυλίου. Το AhoP δημιουργήθηκε το 2010. Το 2015 μεταφέρθηκε από 

την Αθήνα στην Washington, D.C. των ΗΠΑ, όπου προσφέρει υπηρεσίες όπως πώληση εκτυπώσεων, παρουσίαση καλλιτεχνών, 

συμβουλευτική, εκτίμηση έργων τέχνης, διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων και έκδοση photobook.
 

                                                     Πληροφορίες: Athens House of Photography, https://www.ahop.gr

Τροτύλη
Έκθεση του Βαγγέλη Γκίνη στο Φεστιβάλ 
Αισχύλεια
Ο Βαγγέλης Γκίνης, ξεκινώντας το Μάιο του 2017, 

δημιουργεί μια φωτογραφική σειρά με κεντρικό 

θέμα το εργοστάσιο της Πυρκάλ. Μέσα από τη 

διαδικασία της φωτογράφησης και την αγωνία 

για την καλύτερη απόδοση της ατμόσφαιρας των 

ημι-εγκαταλελειμμένων χώρων, ο καλλιτέχνης  

επικεντρώνεται στον ανθρώπινο παράγοντα και 

στρέφεται στη φωτογραφική αποτύπωση ανθρώπων 

που βίωσαν αυτούς τους χώρους εργασίας. Την 

έκθεση επιμελείται η Λουίζα Καραπιδάκη.  

Εγκαίνια: Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, 

Κανελλοπούλου 1, Ελευσίνα 

Πληροφορίες: Αισχύλια, http://www.aisxylia.gr 
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Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
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... ΤΑ
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
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... ΤΑ
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!0&
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ�
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...
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Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
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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»

Δωρεάν μεταφορικά*!
*Για αγορές άνω των €25

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr 

Νο 16:
Nυχτερινή 
& αστρο-

φωτογραφία

Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί 

7 Ιουνίου 2018

Νο 16:
Nυχτερινή 
& αστρο-

φωτογραφία

Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί 

7 Ιουνίου 2018
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
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€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

    Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!52

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

&

Νο 17: Still life Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 4 Oκτωβρίου 2018

http://www.photo.gr/monothematika/
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photo.gr

21 clicks: έκθεση των σπουδαστών του ΙΕΚ 
ΔΕΛΤΑ

Η ειδικότητα φωτογραφίας του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΙΕΚ 

ΔΕΛΤΑ Αθήνας εγκαινιάζει τη νέα έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών 

της. Η έκθεση θα παρουσιάσει είκοσι ένα φωτογραφικά έργα, τα οποία 

δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης ακαδημαικής χρονιάς.   

 

Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, 21:00 – 23:00

Διάρκεια έκθεσης: έως 21 Σεπτεμβρίου 

Διεύθυνση: ΙΑΝΟS, Σταδίου 24, Αθήνα

2o Athens Photo Scratch
Δες. Συζήτησε. Σχολίασε. 
 

Το Athens Photo Scratch επιστρέφει για 

δεύτερη φορά και παρουσιάζει εν εξελίξει 

φωτογραφικές δουλειές των Ηλία Λόη, 

Γεωργίας Πονηράκου, Αγγελικής Καλαμαρά, 

Γιάννη Καρπούζη και Στέφης Κωστή. Στην 

εκδήλωση οι φωτογράφοι έχουν την 

ευκαιρία να δείξουν εν εξελίξει δουλειά 

τους και να ανταλλάξουν ιδέες και σχόλια 

με το κοινό σε χαλαρό και ανεπίσημο 

πλαίσιο. Αποτελεί μια ευκαιρία για τους 

φωτογράφους να κατανοήσουν πως το κοινό 

αντιλαμβάνεται το έργο τους και μέσα από 

σχόλια και παρατηρήσεις να ανιχνεύσουν και 

να δρομολογήσουν τα επόμενα στάδια της 

δουλειάς τους.  

 

Εκδήλωση: Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, 

18.00 – 21.00 

Διεύθυνση: Βρυσάκι, Βρυσακίου 17, Αθήνα

Πληροφορίες/Συμμετοχές: Athens Photo 

Scratch, athensphotoscratch@gmail.com,  

https://athensphotoscratch.wordpress.com 

http://www.photo.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

�������

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για τη συμμετοχή σας

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
http://bit.ly/2x1O6ud
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
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