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Editorial

Τα νέα που ακούμε τα τελευταία
χρόνια από τη διεθνή φωτογραφική
αγορά δεν είναι και τόσο ευχάριστα
όσον αφορά τις πωλήσεις και
τους τζίρους. Τα φωτογραφικά
εργοστάσια παρ όλα αυτά το
παλεύουν. Προσπαθούν με τα νέα
τους προϊόντα να κερδίσουν το
χαμένο έδαφος. Να αντιμετωπίσουν
με επιτυχία τον αδυσώπητο
ανταγωνισμό που υφίστανται
από τα smartphone τα οποία δεν
χάνουν ευκαιρία να διαφημίσουν
τις φωτογραφικές τους αρετές,
λες και έχουν βαλθεί να
εξαφανίσουν από προσώπου γης
τις παραδοσιακές φωτογραφικές
μηχανές, τουλάχιστον από τα χέρια
των ερασιτεχνών.

Ό

μως, όπως όλοι γνωρίζουμε,
αυτό το κομμάτι της
αγοράς, το consumer κι όχι το
professional, έχει δημιουργήσει
την πανίσχυρη φωτογραφική
βιομηχανία που γνωρίσαμε. Και
με αυτά τα αποθέματα κεφαλαίων
και αισιοδοξίας θα έλεγα, κινείται
ακόμη και σήμερα η παραδοσιακή
φωτογραφική βιομηχανία. Αλλά
μέχρι πότε; Σχεδόν καθημερινά
γινόμαστε μάρτυρες νέων
“επιθέσεων” στη φωτογραφική
βιομηχανία από τα smartphones.
Δείτε για παράδειγμα το νέο
iPhone XS που μόλις λάνσαρε
η Apple. Το μεγαλύτερο μέρος
της παρουσίασής του καταναλώθηκε
στις φωτογραφικές του δυνατότητες!
Άλλο παράδειγμα η Huawei
που με το πανάκριβο μοντέλο
P20Pro & με φακούς Leica, έχει
ξεπεράσει τα 6.000.000 τεμάχια
πωλήσεις (+81%σε σχέση με
το P10) τρείς μόλις μήνες από το
λανσάρισμά του!

Στη PHOTOKINA 2014 η Panasonic
παρουσίασε μετα βαΐων και κλάδων το
«μόλις 1cm πάχους» smartphone Lumix CMI
με κάμερα Leica 20MP, βίντεο 4Κ και πολλά άλλα
αξιόλογα φωτογραφικά χαρακτηριστικά. Τελικά,
κατάφερε να κατακτήσει περίοπτη θέση όχι στα ράφια
των καταστημάτων αλλά στο απέραντο χρονοντούλαπο
των αδιάφορων εφευρέσεων της ιστορίας. Δεν συγκίνησε τους
καταναλωτές και σταμάτησε η παραγωγή του. Γιατί άραγε;

  !"#$ %& ' %!&$
Η στροφή στις μικρόσωμες φωτογραφικές μηχανές είναι πλέον μονόδρομος
Ασφαλώς κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών φωτογράφων χρειάζονται ένα και δύο καλά
σώματα μηχανών με 2, 3 και 4 καλούς φακούς. Όμως ο «ψαγμένος» ερασιτέχνης θέλει πλέον
η φωτογραφική του μηχανή να είναι μικρούλα και να τα κάνει όλα! Θέλει π.χ. μία Nikon
D850 ή μία Canon EOS 5D Mark III με τον καλύτερο φακό τους αλλά... στο 1/10 του βάρους
και κάτω από τα 1000 ευρώ! Γίνεται; Γιατί να μην γίνεται; Πως έχουν καταφέρει δηλαδή οι
σμαρτοφoνάδες να χωρέσουν άπειρες τεχνολογικές δυνατότητες σε μια σταλιά συσκευές;
Εάν διατεθούν -λέω εάν...- πολλά χρήματα στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης των
εργοστασίων σίγουρα θα βρουν τη λύση. Πιστεύω πως ήδη κάτι άρχισε να κινείται προς αυτή
την κατεύθυνση και μάλιστα πολύ σοβαρά μετά την είσοδο της Nikon και της Canon στις
mirrorless. Αν θα τα καταφέρουν τα φωτογραφικά εργοστάσια ο χρόνος θα δείξει ο οποίος
πλέον είναι ελάχιστος και δεν επιτρέπει ανώφελους πειραματισμούς.
TAΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«... (  '% ) *"+# (,&, 5(  '% 5%&6+&, ! $ 5(# :*& ;*.
<&6=& $ ! 6%! !) =&# !) &5*5& # (#& ( (::...»
JOAN FONTCUBERTA
 429 • 

17  

 2018



2

ON LINE 

  

O IMAGING - E  

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ
ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ.

Live for the story_
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1-Βρείτε το γράμμα C παρακαλώ. Μην χρησιμοποιήσετε τον κέρσορα για βοήθεια.
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2-Αν βρήκατε το γράμμα C, τώρα βρείτε τον αριθμό 6.
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3 - Τώρα βρείτε το γράμμα Ν. Είναι πιο δύσκολο.
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Δεν είναι καθόλου αστείο! Αν περάσατε και τα 3 τεστ μπορείτε ν’... ακυρώσετε την επίσκεψή σας στο νευρολόγο. Το μυαλό σας
λειτουργεί σωστά και δεν κινδυνεύετε από Alzheimer!

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), θα τα δημοσιεύουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.

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
E='!): Τάκης Τζίμας, &+,+#) 6#@!): Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
!$%&): Άννα Μανουσάκη +#(&): Φωτεινή Αβραμάκου

www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
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SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ
έως 30 Σεπτεμβρίου!

590€

490€
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* =!$   copyright !) 
Μεγάλες αντιδράσεις για επέμβαση στην ιντερνετική ουδετερότητα
Σπάνια οι ψηφοφορίες του
Ευρωκοινοβουλίου έχουν
προκαλέσει τόσα σχόλια,
αντιδράσεις και αντιφατικά

Το άρθρο 11 της ντιρεκτίβας προβλέπει λοιπόν το link tax (να το πούμε “φόρο επί των
συνδέσμων” όσο κι αν ακούγεται κακόηχο;) που επιβάλλει χρεώσεις όταν κάποιος σαν τη
Google αναπαράγει μέρος της πληροφορίας που πρωτογενώς ανήκει σε κάποιον και αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία του. Το άρθρο εξαιρεί την ιδιωτική και μη εμπορική χρήση συνδέσμων,

δημοσιεύματα όσο η πρόσφατη
της 12ης Σεπτεμβρίου. Οι επικριτές
θρηνούν για την απώλεια του
internet όπως το γνωρίζουμε
ως σήμερα ενώ οι υποστηρικτές
επιχαίρουν για την προστασία
των πνευματικών δικαιωμάτων
των δημιουργών και το πλήγμα
που η ΕΕ κατάφερε σε τεράστιες
ιντερνετικές οντότητες όπως Google
και Facebook.

αλλά δεν ορίζει ακριβώς τι συνιστά μια εμπορική πλατφόρμα. Τι γίνεται αν κάποιος στην fb
προσωπική σελίδα του αναδημοσιεύει κάτι όπως ευρύτατα συμβαίνει αυτή τη στιγμή – και ναι
μεν δεν αποκομίζει κέρδος ο χρήστης αλλά το fb; Ή στην περίπτωση που ένας στο blog
του έχει ένα δύο banner που του αποφέρουν μερικά ευρώ ή μια υποστήριξη σε είδος;
Τι σημαίνει επίσης “μοίρασμα”; Από πόσες λέξεις και πάνω; Κι αν κάποιος απλά σχολιάσει μια
φωτογραφία, πρακτική τόσο διαδεδομένη όσο και ο αέρας που αναπνέουμε; Και ναι μεν δεν
“διώκεται” η απλή παράθεση συνδέσμων αλλά... Τη στιγμή που (σχεδόν όλοι ανεξαιρέτως)
οι σύνδεσμοι συνοδεύονται κατά γενική πρακτική από σύντομη περιγραφή, αλλιώς δεν έχουν
χρηστικότητα, θα προστατεύεται και το περιληπτικό κειμενάκι;
Η ανεδαφική και ανεφάρμοστη νομοθεσία συχνά καταπίπτει αν αποδοκιμαστεί από την
κοινωνική πραγματικότητα. Για παράδειγμα, στην Ισπανία το 2014, ψηφίστηκε νομοθεσία
βάσει της οποίας, έπρεπε να καταβληθούν κάποια δικαιώματα στους εκδότες ειδησεογραφικού
περιεχομένου. Η Google σε απάντηση έκλεισε το ισπανικό Google News, ενώ κάτι παρόμοιο
έγινε και στην Γερμανία. Το δίδαγμα είναι ότι οι εταιρίες-κολοσσοί μπορούν να υπερβαίνουν τις
νομοθεσίες απλά κάνοντας ένα είδος lock out.
Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στο άρθρο 13 της ντιρεκτίβας που αναφέρεται

H

οδηγία “Περί Copyright
στην ενιαία ψηφιακή
αγορά” υπερψηφίστηκε από 448
ευρωβουλευτές, καταψηφίστηκε από
197 και απείχαν 28, ενώ ενδιαφέρον
έχει το γεγονός ότι η κατανομή των
ψήφων διαπέρασε οριζόντια όλους
τους πολιτικούς σχηματισμούς,
δεξιόστροφους ή αριστερόστροφους.
Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των
υποστηρικτών της ντιρεκτίβας, ήταν
ότι γιγάντιες πλατφόρμες όπως το
Facebook και η Google αποκομίζουν
αμύθητα κέρδη παρέχοντας
πρόσβαση σε πληροφορίες ή
έργα που αποτελούν πνευματική
ιδιοκτησία συγκεκριμένων
δημιουργών, από δημοσιογράφους
ως μουσικούς, συγγραφείς,
φωτογράφους, σκηνοθέτες κλπ.

 429 • 
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ως “upload filter”. Ορίζει ότι πλατφόρμες οι οποίες καταχωρούν και δίνουν πρόσβαση σε
μεγάλους όγκους έργων και πληροφοριών που ανέβηκαν από τους δημιουργούς τους είναι
υπόλογοι απέναντί τους, εκτός αν ενεργούν με καλή πίστη. Εδώ το πρόβλημα είναι η ερμηνεία
του τι συνιστά καλόπιστη συμπεριφορά. Οι επικριτές εδώ είναι σαφέστατοι και λένε ότι
αναγκαστικά οι πλατφόρμες θα πρέπει να εισαγάγουν φίλτρα για να σκανάρουν τα πάντα που
ανεβαίνουν ώστε να διαπιστώσουν αν κάπου παραβιάζονται πνευματικά δικαιώματα κάποιου
άλλου. Αυτό σε ένα βαθμό το κάνει ήδη το Youtube αλλά φανταστείτε την γενικευμένη,
καθολική και ανεξαίρετη εφαρμογή, ακόμη και για παραθέματα. Αφήστε που τα troll θα
μπορούσαν πολύ εύκολα να μπλοκάρουν το internet. Εδώ υπάρχουν και άλλα προβλήματα
όπως οι διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες περί copyright που επιτρέπουν διάφορες εξαιρέσεις
στην προστασία του copyright. Κατά πόσον το άρθρο 13 θα οδηγήσει στη γιγάντωση ενός
συστήματος ελέγχου στα πρότυπα του Youtube Content ID, και θα περιορίσει την ελευθερία
έκφρασης, παραμένει να αποδειχθεί. Οι αντιδράσεις όμως από οργανώσεις και fora που
βλέπουν εδώ μια μεγάλης κλίμακας προσβολή των αξιών του net neutrality και εκφράζονται
με οργή και αγανάκτηση, είναι υπαρκτός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Canon super ttelephotos
C
l h t
Tρίτη γενιά EF 400mm f/2,8L IS και ΕF 600mm f/4L IS

M

πορεί να επισκιάστηκαν από την παρουσίαση της EOS R, όμως οι super φωτεινοί τηλεφακοί νέας γενιάς της Canon
αποτελούν το όνειρο κάθε φωτογράφου σπορ, αγώνων και άγριας ζωής. Διεκδικούν μάλιστα την διάκριση του πιο

ελαφρού φακού στις αντίστοιχες κατηγορίες εξωτικών οπτικών. Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, το βάρος έχει μειωθεί
κατά 25% και 20% αντίστοιχα. Ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες πολλαπλής επίστρωσης Air Sphere Coating (ASC) και Super
Spectra Coating (SSC) στην προσπάθεια εξαφάνισης των ενοχλητικών φαινομένων θάμβωσης και φαντασματωδών ειδώλων.
Επιπλέον, οι επόμενης γενιάς μηχανισμοί οπτικής σταθεροποίησης χαρίζουν μεγαλύτερο περιθώριο ανοχής στο camera
shake ως 5stop έναντι 3,5stop των προηγούμενων εκδόσεων. Και οι δύο περιλαμβάνουν 17 οπτικά στοιχεία σε 13 ομάδες.
Ο μηχανισμός ίριδας διαφράγματος αποτελείται από 9 πτερύγια που σχηματίζουν σχεδόν τέλεια στρογγυλή οπή ώστε να
βελτιστοποιείται το bokeh. Οι επιφάνειες των εμπρός και πίσω κρυστάλλων έχουν δεχθεί ειδική επεξεργασία fluorine που
αποτρέπει τα δακτυλικά αποτυπώματα και την υγρασία. Οι τιμές δεν είναι ακόμη γνωστές για την ευρωπαϊκή αγορά αλλά
στις ΗΠΑ ξεκινούν από 12.000 δολ. Οπότε προφανώς δεν προορίζονται για το ρόλο του επόμενου φακού γενικής χρήσης.
Συνήθως μάλιστα, οι περισσότεροι επαγγελματίες τείνουν να νοικιάζουν τέτοιους φακούς αν τους προκύψουν συγκεκριμένες
αποστολές, παρά να αναλαμβάνουν, ατομικά, το δυσθεώρητο κόστος αγοράς...
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ατις 12 Σεπτεμβρίου. Επί της ουσίας, Όχι ένα αλλά τρία
μοντέλα διαδόχους του ιPhone X με την ίδια σχεδιαστική
φιλοσοφία, χωρίς Home button, με Face ID, όλα βασισμένα
στο νέο επεξεργαστή Βιοnic A12 ακόμη καλύτερη οθόνη
Super Retina με ανάλυση 458ppi στην περίπτωση του iPhone
XS/XS Max, Dolby Vision, αναβαθμισμένο HDR 10 κλπ. Που
διαφέρουν λοιπόν;
Στο ότι έχουμε δύο ταυτόσημα στα πάντα πλην μεγέθους
οθόνης iPhone XS και ΧS Max, αμφότερα δικάμερα, με
μέγεθος οθόνης Super Retina OLED 5,8in. και 6,5in. αντίστοιχα
καθώς και ένα υποδεέστερο και φθηνότερο (προσοχή,
όχι φθηνό!) μοντέλο XR με διαγώνιο οθόνης 6,1in. και
χαμηλότερης ανάλυσης (326ppi) οθόνη που δεν είναι Retina,
ενώ έχει μόνον μονή κάμερα. Kαι τα τρία όμως προικίζονται
με όλα τα καλούδια δηλ. αδιαβροχοποίηση, υπέρυθρη
κάμερα, αισθητήρα προσέγγισης, αισθητήρα περιβαλλοντικού
φωτισμού κλπ. Και τα δύο XS και XS Max έχουν το ίδιο “χυτό”
design που τα κάνει υποκειμενικά να φαίνονται πιο μικρά από
το πραγματικό τους μέγεθος, ενώ οι λάτρεις του storage θα
ενθουσιαστούν μαθαίνοντας ότι μπορούν να τα παραγγείλουν
με χωρητικότητα ως 512GB, με άφθονα περιθώρια για ταινίες,
βιβλία και offline αναζήτηση αρχείων.
Στον φωτογραφικό τομέα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα,
τα μοντέλα iPhone XS και XS Max εχουν διπλή κάμερα
12Megapixel με βήμα κουκκίδας (dot pitch) 1,22μm και
μάλιστα με εσωτερική οπτική σταθεροποίηση και στους δύο
φακούς, όπως συμβαίνει και στο αρχικό iPhone X. Η δε
εμπρόσθια camera για τα selfie και το FaceID έχει αναβαθμιστεί
στα 7MP. Mε το Portrait Mode το νέο iPhone προσομοιώνει
ρυθμιζόμενο βάθος πεδίου, ενώ με το Smart HDR το

Nέα iPhones X
Η σειρά Χ διαιωνίζεται με όχι ένα αλλά τρία νέα
μοντέλα, γεμίζοντας ακόμη περισσότερο τα ταμεία
της Apple...
Kαι αδειάζοντας τις τσέπες των καταναλωτών, θα
προσθέταμε, αφού ειδικά τα πιο μεγάλα μοντέλα της
γκάμας, πλέον έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το “ψυχολογικό
όριο” των 1.000 δολ. Δεν υπάρχει άραγε όριο στις
φιλοδοξίες και το mark up (κτύπημα προς τα επάνω
των τιμών) για τη γιγάντια εταιρία του Cupertino που η
κεφαλαιοποίησή της καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το
άλλο και μόλις ένα μήνα πριν υπερακόντισε σε αξία το ένα
τρις δολ.;

T

o φαινόμενο iPhone τρέφει τις φιλοδοξίες της Apple,
όσο τίποτε άλλο στο οπλοστάσιο της εταιρίας.
Έχοντας αναδειχθεί στη θέση του status symbol αλλά
και πολυεργαλείου-πασπαρτού για πολλά εκατομμύρια
φανατικών χρηστών, το iPhone θέτει σε όλους αυτούς
τους κατόχους στο αγωνιώδες ερώτημα αν θα πρέπει
για μια φορά ακόμη να σπεύσουν. Να δώσουν αρκετά
χρήματα για την επόμενη γενιά, για το ακόμη καλύτερο,
με νεώτερη τεχνολογία, πιο γρήγορο, πιο προβεβλημένο,
πιο Hitech μοντέλο, σε μια διαρκή, επαναλαμβανόμενη,
αυτοτροφοδοτούμενη αναζήτηση. Τι μας έδειξε λοιπόν η
Apple στην οικουμενική φιέστα παρουσίασης νέων iPhone
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smartphone κάνει πολλαπλές λήψεις χωρίς παρέμβαση του
χρήστη, αξιοποιώντας την εξτρά πληροφορία για παραπάνω
λεπτομέρεια στα φωτεινά και σκιερά σημεία αλλά και
καλύτερη οξύτητα.
Μαζί ήλθε και το περιπόθητο “προσιτό” ΧR μόνον που η
τιμή δεν θα χαροποιήσει πολύ τους οπαδούς της εταιρίας.
Απλά διαμορφώνεται πιο χαμηλά από τα top of the range
αδελφάκια σειράς Χ. Το XR έχει μεγαλύτερο πάχος από τα
δύο ΧS και κατασκευάζεται παό διαφορετικά υλικά, όμως
“πλαστικό” δεν είναι. Η οθόνη χρησιμοποιεί τεχνολογία LCD
(Liquid Retina) αντί για OLED ενώ η κάμερα 12MP είναι ίδια με
αυτή του iPhone 8, που μεταφράζεται σε πολύ καλή.
Η στεγανοποίηση είναι σε επίπεδα προδιαγραφών ΙR68 για τα
XS/XS Max και IP67 για το XR.
Kαταληκτικά, μια ματιά στις τιμές θα σας πείσει ή θα σας
αποθαρρύνει αναλόγως εισοδηματικών κριτηρίων.
iPhone XR - 64GB €929
iPhone XR - 128GB €999
iPhone XR - 256GB €1119
iPhone Xs - 64GB
iPhone Xs - 256GB
iPhone Xs - 512GB

€1229
€1429
€1679

Xs Max - 64GB
Xs Max - 256GB
Xs Max - 512GB

€1339
€1539
€1789
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In memmoriam
Έφυγε από τη ζωή ο Γιαννιώτης φωτογράφος
Άγγελος Καλογερίδης
Σε ηλικία 96 ετών πλήρης ημερών
και με πλούσιο έργο απεβίωσε ο
γνωστός φωτογράφος των Ιωαννίνων
Άγγελος Καλογερίδης. Φωτογράφος της
μεταπολεμικής Ελλάδας, είχε αποτυπώσει
την ζωή και τους ανθρώπους της Ηπείρου
κι όχι μόνον στη δύσκολη μεταπολεμική
εποχή.

Ο

Άγγελος Καλογερίδης γεννήθηκε στο
Εκκλησοχώρι Ιωαννίνων το 1922.
Ήταν απόφοιτος της Ζωσιμαίας Σχολής. Το 1952 αγόρασε
την πρώτη του φωτογραφική μηχανή και έστησε σκοτεινό
θάλαμο, ενώ διδάχτηκε την τέχνη της φωτογραφίας από τον
φωτογράφο Απόστολο Πανταζίδη. Μέλος μεταξύ άλλων
της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας και της Free Lance
Photographer Association των ΗΠΑ, υπήρξε συνεργάτης της
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των εκδόσεων του ΕΟΤ
σε τουριστικά έντυπα και αφίσες. Σημαντική ήταν η συμβολή
του στον αντιστασιακό αγώνα κατά τη διάρκεια της Κατοχής,
καθώς διοχέτευε πληροφορίες που υπεξαιρούσε από το τμήμα
της Γερμανικής Μεραρχίας, η οποία είχε επιτάξει το ξενοδοχείο
«Ακροπόλ», ιδιοκτησίας του πατέρα του. Έργο του έχει βραβευτεί
και παρουσιαστεί σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
σε συλλογικά λευκώματα καθώς και σε έκδοση του Ιδρύματος
Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή.
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ΝΕΟ

ΤΕΥΧΟΣ
Κυκλοφόρησε!

To περιοδικό του επαγγελματία
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Canon Speedlite EL-100
Compact αλλά αρκετά δυνατό

Σ

το περιθώριο της παρουσίασης
της EOS R η Canon αξιοποίησε την
ευκαιρία προκειμένου να δείξει και άλλα
προϊόντα. Ανάμεσά τους το μικρό αλλά
ενδιαφέρον φλασάκι EL-100 με Guide No.
26 (ΙSO 100) To flash έχει σπαστή κεφαλή
για εφέ bounce και manual zoom. Η
κεφαλή καλύπτει οπτικό πεδίο ως 24mm
(84°) και υποστηρίζει strobe.

Pixelmator Pro
Βελτιώσεις νέας έκδοσης

Ε

κτός από τα γνωστά μας “στάνταρ” προγράμματα της Αdobe, υπάρχουν
και άλλα software στο χώρο του imaging που διεκδικούν την προτίμηση
των χρηστών και, ενδεχομένως, αξίζουν την προσοχή μας. Ένα από αυτά είναι
το Pixelmator Pro που προσθέτει δυνατότητες στην επόμενη έκδοση 1.1.4.
Συγκεκριμένα, το καινούργιο εργαλείο, AutoSelective Color αξιοποιεί τεχνητή
νοημοσύνη για να επιφέρει, με αυτοματοποιημένο τρόπο, χρωματικές διορθώσεις,
Το εργαλείο Light Leak χαρίζει εφέ παλιάς μηχανής με φανερή τη θάμβωση από
υποτιθέμενη “ατέλεια” του φακού ενω το Bokeh προσομοιώνει ρηχό βάθος
πεδίου και σταδιακό “θόλωμα” ανάμεσα στα “νετ” και “φλου” κομμάτια της
εικόνας. Παραπέρα το Spin Blur δημιουργεί εφέ σπιράλ και το Noise προσθέτει
κόκκο. Εκτός όμως από τα εφέ, το ανανεωμένο Pixelmator έχει βελτιώσει και μια
σειρά από υπάρχοντα εργαλεία όπως το AutoWhiteBalance και AutoLightness
κλπ. Προς το παρόν μάλιστα ισχύει ειδική προωθητική ενέργεια στη μισή τιμή για
τους χρήστες MacOS.

Sigma
Tρεις νέοι κινηματογραφικοί φακοί

H

ιαπωνική Sigma επεκτείνει τη γκάμα
των cinema φακών για full frame
συστήματα. Προστίθενται λοιπόν τρεις
νέοι γρήγοροι φακοί με φωτεινότητα Τ1,5
στη σειρά Sigma FF High Speed Prime
στις εστιακές αποστάσεις 28mm, 40mm
και 105mm. Όλα τα μοντέλα έχουν ίριδα
διαφράγματος 9 πτερυγίων και σπείρωμα
υποδοχής φίλτρου 82mm (εκτός από
τον 105mm που δεν δέχεται φίλτρο).
Πρώτα θα κυκλοφορήσει ο 105mm,
μετά ο ημιευρυγώνιος/στάνταρ 40mm
και τελευταίος στις αρχές του 2019, ο
ευρυγώνιος. Θα υποστηρίζονται μοντούρες
PL, EF (Canon) και E-mount (Sony). Eπίσης
γνωστοποιήθηκε η πρόθεση της Sigma να
καλύψει και τη μοντούρα LPL (Arri) από τα
μέσα του 2019 ή μεταγενέστερα.
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ATHENS FLYING WEEK 2018
Xoρηγός Νikon

T

o 7o Athens Flying Week (AFW), η μεγαλύτερη αεροπορική γιορτή στην Ελλάδα,
θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2018 στην Αεροπορική Βάση της
Τανάγρας. Θα φιλοξενήσει επίλεκτες μονάδες επίδειξης, πιλότους με ιδιαίτερες ικανότητες,
τύπους αεροσκαφών με εκπληκτικές δυνατότητες και προγράμματα πτήσεων για έντονες
συγκινήσεις και πολλές ευκαρίες φωτογράφισης. Επιπλέον του αεροπορικού show, θα
υπάρχουν αλεξιπτωτιστές, επιδείξεις αερομοντελισμού και στατικές εκθέσεις ιστορικών
αλλά και σύγχρονων αεροσκαφών.
Η Nikon θα βρίσκεται στην καρδιά του Athens Flying Week 2018 με δύο περίπτερα, ένα
στον εκθεσιακό χώρο του AFW και ένα στον χώρο της μεγάλης εξέδρας των φωτογράφων/
spotters, σε πρόσφορη τοποθεσία για φωτογράφιση των αεροπορικών επιδείξεων. Στα
περίπτερα της Nikon οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις
νέες mirrorless full frame φωτογραφικές μηχανές σειράς Z και τους αντίστοιχους φακούς.
Επιπλέον, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν προϊόντα Nikon συμπεριλαμβανομένων
των επαγγελματικών και ημι-επαγγελματικών φωτογραφικών μηχανών D-SLR,
επιλεγμένων φακών καθώς και σούπερ-τηλεφακών Nikkor, αλλά και φωτογραφικών
μηχανών superzoom compact όπως η Cοolpix P1000. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται το www.athensflyingweek.gr

Προσφορά από την Kodak

Μ

ε την ευκαιρία της επερχόμενης έκθεσης Photokina η Kodak
ανακοίνωσε μια νέα προσφορά για τον θερμικό φωτογραφικό
εκτυπωτή KODAK 7000. Επαγγελματικός φωτογραφικός εκτυπωτής
με υψηλή σταθερή ταχύτητα εκτύπωσης, ο KODAK 7000 προσφέρει
ποιότητα και απόδοση κάθε λεπτομέρειας. Eκτυπώνει μεγέθη 10x15,
13x18 και15x20cm σε ανάλυση 300dpi. Πραγματοποιεί ματ και
γυαλιστερές εκτυπώσεις με το ίδιο χαρτί. Σημειώνουμε ακόμη τη
χαμηλή τιμή των γνήσιων αναλώσιμων. Η προσφορά ισχύει μέχρι
εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €650
Αρχική τιμή: €999
ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε., 2105711650
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CIP Festival
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το masterclass
του Νίκου Αποστολόπουλου

Μ

ε επιτυχία ολόκληρώθηκε το Chania International Photo
Festival από τις 28 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30
Αυγούστου το Masterclass του λέκτορα στο Τμήμα Φωτογραφίας
και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Νίκου
Αποστολόπουλου με θέμα «Αιχμαλωτίζοντας τον Χρόνο».
Στις δυόμιση ώρες της παρουσίασης ο βραβευμένος
φωτορεπόρτερ παρουσίασε όλες τις μεγάλες στιγμές της
τριαντακοπενταετούς δραστηριότητας του στο φωτορεπορτάζ όπως
αποτυπώνεται στο νέο του βιβλίο με τον ομώνυμο τίτλο, ενώ
απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των ακροατών.
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Tania Franco Klein
Η ζωή μας μέσα στις σκιές

Ο

φιλόσοφος Βyung-Chul Ηan υποστηρίζει ότι ζούμε σε μια εποχή εξάντλησης και κόπωσης που προκαλούνται από τον συνεχή καταναγκασμό να είμαστε αποδοτικοί. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ της Tania Franco Klein πραγματεύεται το σύγχρονο τρόπο ζωής όπως αυτός
διαμορφώνεται από το αμερικάνικο όνειρο, την υπερδιέγερση που προκαλούν τα ΜΜΕ, την κατανάλωση, τον ελεύθερο χρόνο και τις ψυχολογικές επιπτώσεις που έχουν στην καθημερινή μας ζωή. Η φωτογράφος επιδιώκει μέσω κατακερματισμένων εικόνων να προκαλέσει στον
θεατή αίσθηση απομόνωσης, απελπισίας, εξαφάνισης και ανησυχίας. Οι χαρακτήρες στο έργο βρίσκονται μόνοι, σχεδόν ανώνυμοι, απελπισμένοι και εξαντλημένοι, εξαφανίζονται μέσα τους, ψάχνουν συνεχώς για κάθε δυνατότητα διαφυγής, ακροβατώντας ανάμεσα στη διαρκή
προσπάθεια και στην αίσθηση της ήττας. Την έκθεση διοργανώνουν το φεστιβάλ Photometria και το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης,
στο πλαίσιο της φετινής PhotoBiennale που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.
Εγκαίνια: Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, 21:00
Διάρκεια έκθεσης: έως 21 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Tabya, Κωνσταντίνου Μελενίκου 14Γ, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: PhotoBiennale, http://www.photobiennale-greece.gr
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thessalonikiphoto
biennale2O18

©Anaïs Boileau

21 ΕΚΘΕΣΕΙΣ, 142 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, 32 ΧΩΡΕΣ, 16 ΧΩΡΟΙ, πάνω από 1.000 ΕΡΓΑ

9|18 1|19
-

Φορέας διοργάνωσης

Φορέας χρηματοδότησης

Με την υποστήριξη

Υπό την αιγίδα

Χορηγός

Χορηγός αερομεταφορών

Χορηγοί επικοινωνίας
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Thessaloniki PhotoΒiennale
Έκθεση του Κωστή Αντωνιάδη
Ο Κωστής Αντωνιάδης, προσκαλώντας συστηματικά ετερόκλητα
στοιχεία και μορφές σε νέους συσχετισμούς, αναδεικνύει την
ιδιότητα της φωτογραφίας να ελίσσεται ανάμεσα σε χρήσεις και
νοήματα. Φθαρμένες εικόνες προσώπων και σωμάτων συνθέτουν το
νήμα των αφηγήσεών του.
Φωτ.: Κωστής Αντωνιάδης

Τ

η δεκαετία του ‘80, εμφανίζονται αρχικά σε διαφημιστικά ταμπλό
και στους τοίχους ερειπωμένων κατοικιών της Αθήνας ενώ λίγα
χρόνια αργότερα αναδύονται μέσα από γυάλινες φωτογραφικές
πλάκες του 19ου αιώνα και ξεθωριασμένες σελίδες σημειωμάτων.
Το 2013, ανανεώνοντας τα φωτογραφικά υλικά και τις μεθόδους
επεξεργασίας τους, υιοθετεί νέες προσεγγίσεις. Πρόσωπα τυπωμένα
σε αιωρούμενες διαφάνειες συσχετίζονται με ήρωες ή ηρωίδες της
αρχαίας τραγωδίας, της όπερας και του θεάτρου, ενώ σε άλλη ενότητα,
τεμαχισμένα αντρικά και γυναικεία σώματα συνθέτουν νέες μορφές.
Ιδιαίτερη θέση στο έργο του Αντωνιάδη κατέχουν φωτογραφίες
του οικογενειακού του λευκώματος, το οποίο ο ίδιος ανασυνθέτει.
Υπό τον τίτλο «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ 19852018» η έκθεση αναπτύσσεται σε οκτώ θεματικές ενότητες, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, από το 1985
έως το 2018: Αφίσες (1985-1986), Τοιχογραφίες (1989), Μυστικά (20122013), Συλλογή (2012), Ήρωες και Ηρωίδες (2012-2013), Fragments
(2014), Αλήθειες και Ψέματα (1991-2013) και Μεταλλάξεις (20172018). Κάθε θεματική ενότητα αποτελεί μια σύντομη ως επί το πλείστον
σπουδή πάνω στη υλική φθορά και τη μνήμη, την αλήθεια και το ψέμα.
Την έκθεση διοργανώνουν το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και
το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Thessaloniki
PhotoΒiennale 2018.
Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ, Βίλα
Καπαντζή, Βασιλίσσης Όλγας 108, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: ΜΙΕΤ, Τηλ. 2310295170, 2310295177, www.miet.gr

 429 • 

17  

 2018



22

ON LINE 

  

O IMAGING - E  

ΘΕΜΑ: Πορτραίτο

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 47

Coffe Festival.indd
Gallery
anagnwstwn 1256.indd 47
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Φωτ.: Rebecca Norris Webb

iFocus
Νέος κύκλος σεμιναρίων

Τ

ο διαδικτυακό περιοδικό iFocus ανακοίνωσε την έναρξη των φετινών φωτογραφικών
του εργαστηρίων. Με στόχο να καλύψουν τη φωτογραφική εκμάθηση, φέτος θα
πραγματοποιηθούν σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους, προχωρημένους ερασιτέχνες
καθώς και για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα διοργανώνεται ένα σεμινάριο αφιερωμένο
στα προγράμματα επεξεργασίας Photoshop και Lightroom, το οποίο απευθύνεται τόσο σε
αρχάριους όσο και σε προχωρημένους. Εισηγητές των σεμιναρίων θα είναι ο Κώστας Δελχάς,
ο Ανδρέας Ζαχαράτος, ο Βασίλης Κάντας, ο Γιώργος Κουτσουβέλης, η Μαρία Μπανούτα και η
Δώρα Λαβαζού.

Συνάντηση γνωριμίας: Παρασκευή 21
Σεπτεμβρίου, 19:00
Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας
57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα
Περισσότερες πληροφορίες για τα
σεμινάρια μπορείτε να βρείτε εδώ
https://www.ifocus.gr/to-be-aphotographer/workshops/1808ifocus-gr-4

Σχολή Pragma Seminars
8η ετήσια ομαδική έκθεση

Γ

ια όγδοη συνεχόμενη χρονιά, η σχολή Pragma
Seminars οργανώνει την ετήσια έκθεση
φωτογραφίας των σπουδαστών. Στην φετινή έκθεση
με τίτλο «κομμάτι από άπειρο» συμμετέχουν με έργα
τους πενήντα σπουδαστές. Την έκθεση επιμελήθηκε ο
Θάνος Παπαδόπουλος.

Φωτ.: Βάϊα Τράκα

Εγκαίνια: Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Pragma, Μεθώνης 65 και Θεμιστοκλέους,
Αθήνα
Πληροφορίες: Pragma, https://www.pragma.gr
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onitor ultra wide 
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LG 34 in.
LG 34WK95U-W 34’’ 5K UltraWide®
Nano IPS LED Monitor
•  34in
• A
: 5120 x 2160
• Interfaces: Thunderbolt™ 3.0, DVI-D, DisplayPort, HDMI
• DCI-P3 98%
• HDR Support
• 4-Side Virtually Borderless Display

:
€1300 + 

Τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr
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The Underwater Gallery
Yποθαλάσσια έκθεση φωτογραφίας στην Αμοργό

Η

ελεύθερη κατάδυση συναντά τη φωτογραφία σε μια έκθεση υποβρύχιας
φωτογραφίας στην Αμοργό. Φωτογραφίες του Στέφανου Κοντού τραβηγμένες σε
βάθος 3-31 μέτρων την περίοδο 2013-2014 στην περιοχή του Αιγαίου ταξιδεύουν τον
επισκέπτη στον κόσμο του βυθού, μέσα από τρεις ενότητες. Πρόκειται για την πρώτη
έκθεση που οι λήψεις και η τοποθέτηση των φωτογραφιών πραγματοποιήθηκαν
με την τεχνική της ελεύθερης κατάδυσης με μία ανάσα. Η έκθεση παρουσιάζεται σε
υποθαλάσσιο σπήλαιο στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Ο χώρος της έκθεσης έχει
ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό, το οποίο μπορεί να την επισκεφθεί είτε με ελεύθερη
είτε με αυτόνομη κατάδυση. Για όσους το επιθυμούν δίνεται η δυνατότητα μαθήματος
και συνοδείας στην έκθεση από το Amorgos Diving Center. Η έκθεση πραγματοποείται
στο πλαίσιο του διεθνούς αγώνα ελεύθερης κατάδυσης Authentic Big Blue, υπό την
αιγίδα των Υπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας.

Διάρκεια έκθεσης: 19-22 Σεπτεμβρίου
Μέρες και ώρες: Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου,
16:00-20:00
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 11:00-20:00
Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 11:00-18:00
(βραδινή κατάδυση 20:30-00:30)
Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, 11:00- 20:00
Οργάνωση κατάδυσης στην έκθεση:
Σωτήρης Σταματόπουλος, Τηλ. 6945381594,
dive@onasinglebreath.com
Πληροφορίες: www.singlebreathphoto.com

½ ένα
Φωτογραφική καταγραφή των πέτρινων φάρων της Ελλάδας

H

έκθεση περιλαμβάνει σαράντα φωτογραφίες από τη θεματική ενότητα
«½ ένα», στην οποία ο φωτογράφος και σκηνοθέτης Κώστας Ντάνης
συγκεντρώσει ένα σώμα φωτογραφικής δουλειάς δύο ετών με νυχτερινές
λήψεις είκοσι-τριών εν λειτουργία πέτρινων φάρων της ελληνικής
επικράτειας. Ο τίτλος «½ ένα» παραπέμπει στην εμπειρική ρυθμική μέτρηση
«μισό ένα, μισό δύο, μισό τρία....» που χρησιμοποιούν οι ναυτικοί για να
υπολογίσουν τον χρόνο που μεσολαβεί ενδιάμεσα σε φως και σκότος.
Διάρκεια έκθεσης: 21 Σεπτεμβρίου - 21 Οκτωβρίου 2018
Διεύθυνση: Oia Vineyart, Οία, Σαντορίνη
Πληροφορίες: Oia Vineyart, Τηλ. 2286072046, info@oiavineyart.gr,
https://oiavineyart.gr
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Για παραγγελίες: 210 8541400 ή www.photo.gr/prosfores
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Σεμινάριο φωτογραφίας
για αρχάριους
Στη Λάρισα

Τ

ο διαδικτυακό φωτογραφικό περιοδικό fmag
και η φωτογραφική ομάδα fplus, σε συνεργασία
με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών
Δήμου Λαρισαίων διοργανώνουν φωτογραφικό
σεμινάριο διάρκεια τεσσάρων μηνών με θέμα
«Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές της Φωτογραφίας»
και εισηγητή τον Ανδρέα Κατσάκο. Στόχος του
σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων
με τις βασικές αρχές της φωτογραφίας. Τα μαθήματα
συμπληρώνουν παρουσιάσεις φωτογράφων,
εξωτερικές λήψεις για πρακτική εφαρμογή, ανάθεση
ασκήσεων και κριτική ανάλυση των φωτογραφιών
που θα δημιουργηθούν κατά την διάρκεια του
εργαστηρίου. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου
θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση
συμμετοχής.

Φωτ.: Ανδρέας Κατσάκος

Εγγραφές / ενημέρωση: Τρίτη 18 και 25
Σεπτεμβρίου, 20:00 – 21:00
Πέμπτη 20 και 27 Σεπτεμβρίου, 20:00 – 21:00
Πρώτη συνάντηση: Πέμπτη 4 Οκτωβρίου, 20:0
Διεύθυνση: Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53,
Λάρισα
Πληροφορίες: Ανδρέας Κατσάκος, Τηλ.
6944241177, katsakos@gmail.com

BlackBox Photography
Ομαδική έκθεση

Η

σχολή φωτογραφίας BlackBox
Photography παρουσιάζει τη φετινή
έκθεση των δευτεροετών μαθητών. Η έκθεση
πραγματεύεται τα σύνορα ανάμεσα στο

Φωτ.: Ιουλία Νιχωρίτη

φαινομενικό θέμα μιας φωτογραφίας και την
ικανότητα της φωτογραφικής απεικόνισης
να υπερβαίνει αυτό που αναπαριστά. Με
έργα τους συμμετέχουν οι σπουδαστές
Δήμητρα Γραικού, Σωτήρης Δαφνόπουλος,
Τριαντάφυλλος Διαμαντάκος, Νατάσα
Κυρίτση, Κώστας Μέγας, Ιουλία Νιχωρίτη,
Δημήτρης Νιδριωτάκης και Στέλιος Χαλκίτης.
Την έκθεση επιμελείται ο Γιάννης Σίμος.
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: ΒlackBox Photography, Λέκκα
31 και Κολοκοτρώνη, Αθήνα
Πληροφορίες: ΒlackBox Photography,
blackbox.athens@gmail.com, http://www.
blackbox-photography.com

Φωτ.: Νατάσα Κυρίτση
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Φωτογραφικό Είδωλο
Σεμινάρια φωτογραφίας

Ν

έος κύκλος σεμιναρίων με εισηγητή το φωτογράφο
Τάσο Σχίζα ξεκινά τον Οκτώβριο στον Πολυχώρο
Εικόνας Κούνιο. Πρόκειται για μια σειρά μαθημάτων τα οποία
είναι χωρισμένα στα ανεξάρτητα σεμινάρια «Τεχνική της
φωτογραφίας», «Ψηφιακή επεξεργασία» και «Καλλιτεχνική
φωτογραφία». Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε δύο
κύκλους, από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο και από
το Φεβρουάριο έως το Μάιο αντίστοιχα. Παράλληλα
διοργανώνονται εξωτερικές φωτογραφίσεις και εκδρομές.
Όσοι έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια, μπορούν να
ενταχθούν στη Λέσχη Φωτογραφίας, η οποία πραγματοποιεί
μηνιαίες συναντήσεις που περιλαμβάνουν παρουσιάσεις,
ασκήσεις, αφιερώματα και εκθέσεις. Οι μαθητές των
σεμιναρίων και τα μέλη της Λέσχης έχουν σχηματίσει τη
«Φωτογραφική Ομάδα Φ». Η εγγραφή στα σεμινάρια
μπορεί να γίνει στον Πολυχώρο Κούνιο ή ηλεκτρονικά, με
αποστολή της φόρμας εγγραφής μέσω e-mail.
Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Κομνηνών 24,
Λουλουδάδικα, Θεσσαλονίκη
Εγγραφές: Φωτογραφικό Είδωλο, photoseminaria@gmail.
com
Πληροφορίες: Φωτογραφικό Ειδωλο, http://www.
photoeidolo.gr

Δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας
Για άνεργους και φοιτητές

Η

φωτογραφική ομάδα Fokal και η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Καλλιτεχνείο διοργανώνουν σεμινάρια φωτογραφίας για
φοιτητές και άνεργους. Τα μαθήματα αναπτύσσονται σε τρεις κύκλους, χωρίς αντίτιμο πέρα από την εφάπαξ εγγραφή δεκαπέντε
ευρώ. Σκοπός των σεμιναρίων είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις μέσα από επαφή με την ιστορία
της φωτογραφίας και το έργο κλασικών φωτογράφων, αλλά και με ασκήσεις για την εκμάθηση και κατανόηση των τεχνικών ρυθμίσεων
της ψηφιακής μηχανής. Ο πρώτος κύκλος απευθύνεται σε αρχάριους, ο δεύτερος σε προχωρημένους ενώ ο τρίτος είναι αφιερωμένος
στη δημιουργία porfolio, με στόχο την εκμάθηση ολόκληρης της διαδικασίας οργάνωσης ενός προσωπικού έργου – project. Εισηγητές
των σεμιναρίων είναι οι φωτογράφοι Παναγιώτης Αρμένης και Παναγιώτης Γεραβέλης.
Διάρκεια σεμιναρίων: 2 Οκτωβρίου - 12 Φεβρουαρίου
Φόρμα συμμετοχής Πληροφορίες: Fokal, www.fokalphotography.com
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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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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

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

9 771105 394004
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ISSN 1105-3941

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

Cover.indd 1
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

2/6/2016 7:25:49 μμ

29/3/2016 1:14:51 μμ
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης



MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom

Cover_.indd 1

28/9/2017 5:00:52 μμ

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...

Cover.indd 1
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ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
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52

Κυκλοφορεί
7 Ιουνίου 2018

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

24/1/2018 4:53:51 μμ

Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
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Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

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

!
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
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Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 4 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού

Cover_Nychterini_Fotographia.indd 1
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Δωρεάν μεταφορικά !
Νο 17: Still life Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 4 Oκτωβρίου 2018

*

*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

15+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika.indd 1
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Ελεύθερη Σπουδή Φωτογραφίας
Νέος κύκλος μαθημάτων

Τ

ον Οκτώβριο ξεκινά νέο εννιάμηνο σεμινάριο από την Ελεύθερη Σπουδή Φωτογραφίας του Πειραΐκού Συνδέσμου. Στόχος των
μαθημάτων είναι η επαφή των σπουδαστών με την αισθητική διάσταση της φωτογραφικής εικόνας, η εξοικείωσή τους με τις
απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, η αποκωδικοποίηση της φωτογραφικής γλώσσας και η συνεχής ενθάρρυνση τους προς αναζήτηση
νέων τρόπων διερεύνησης του φωτογραφικού μέσου. Το σεμινάριο καλύπτει τόσο θεωρητικά όσο και τεχνικά ζητήματα, ενώ το
πρόγραμμα συμπληρώνουν εξωτερικές λήψεις και επισκέψεις σε εκθέσεις φωτογραφίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν παράλληλα
να εγγραφούν στην ομάδα των Φωτοερευνητών. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου χορηγείται βεβαίωση σπουδών και στους
τρεις πρώτους απονέμεται έπαινος. Η κατανομή σε τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων θα γίνει μετά την πρώτη συνάντηση, τη
Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου. Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Κίμων Αξαόπουλος.
Πρώτη συνάντηση: Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, 19:00
Διεύθυνση: Πειραϊκός Σύνδεσμος, Καραΐσκου 104 και Σωτήρος, Πλ. Κοραή, Πειραιάς
Πληροφορίες: Κίμων Αξαόπουλος, Τηλ. 6932305880, kimon@otenet.gr

Εργαστήρι καλλιτεχνικού γυμνού
Στη θάλασσα

Τ

ην Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, οι φωτογράφοι
Ανδρέας Κατσικούδης και Δημήτρης Ρουστάνης θα
πραγματοποιήσουν σεμινάριο καλλιτεχνικού γυμνού σε
παραλία της Αττικής. Κάθε συμμετέχων θα είναι υπεύθυνος
της σκηνοθεσία τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά, ενώ την
υπόλοιπη ώρα θα τραβάει φωτογραφίες λίγο πιο πίσω από
αυτόν που θα έχει την πρωτοβουλία. Οι συμμετέχοντες
θα δουλέψουν με φυσικό φως και ανακλαστήρες. Όσοι
θέλουν μπορούν να έχουν μαζί τους props (αντικείμενα) για
τη σκηνοθεσία. Για την κράτηση θέσης απαραίτητη είναι η
κατάθεση προκαταβολής 20 ευρώ.
Σεμινάριο: Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, 9:00
Κόστος: 40 ευρώ (για τους μαθητές του Ανδρέα
Κατσικούδη και του Δημήτρη Ρουστάνη 30 ευρώ)
Πληροφορίες-Εγγραφές: Ανδρέας Κατσικούδης,
akatsikoudis@yahoo.com, www.andreaskatsikoudis.com
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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