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http://www.photo.gr/product/%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7/
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Ομολογώ ότι παρακολουθώ με δέος και 

μεγάλο θαυμασμό τις συνεχείς τεχνολογικές 

βελτιώσεις που διθυραμβικά παρουσιάζουν 

κάθε τρεις και λίγο οι κολοσσοί της κινητής 

τηλεφωνίας και οι οποίες επικεντρώνονται  

-που αλλού;- στις δυνατότητές τους να 

βγάζουν όλο και πιο σωστές φωτογραφίες.

Σταχυολογώ τυχαία μερικές από αυτές για 

να γίνει κατανοητός ο συλλογισμός μου: 

- Διαφράγματα που προσαρμόζονται αυτόματα 

στον υπάρχοντα φωτισμό.

- Λήψεις με ταχύτητα 960 καρέ το 

δευτερόλεπτο.

- Slow motion κατά βούληση στις λήψεις 

βίντεο.

- Ανάστροφη κίνηση.

- Οπτική σταθεροποίηση για «ποτέ κουνημένες 

φωτογραφίες»...

- Bokeh φόντο κατά βούληση. 

- Αποθήκευση στο σύννεφο. 

- Δύο, τρεις, τέσσερις ...και βάλε διαφορετικοί 

φακοί για κάθε είδους λήψεις.

- “3D φωτισμός” και γενικά χρήση τεχνικής 

νοημοσύνης σε όλες τις φάσεις λήψης 

     ...και πάρα-πάρα πολλά άλλα.

Ευτυχώς ή δυστυχώς -διαλέγετε και πέρνετε-  

ένα σημείο το οποίο κατά γνώμη μου ποτέ 

δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει η τεχνολογία 

είναι η δυνατότητα να αποφανθεί πότε μία 

φωτογραφία είναι πραγματικό έργο τέχνης και 

πότε όχι. Και έργο τέχνης δεν μπορεί να είναι 

αυτό που σώνει και καλά συμφωνεί με τους 

κλασσικούς κανόνες τεχνικής και αισθητικής. 

Τουτέστιν όχι φλού λήψεις, ισορροπημένο 

κάδρο, σωστός φωτισμός. Αυτούς όλα τα 

ελαφρώς βελτιωμένα μοντέλα smartphone 

έχουν φροντίσει να τους τηρούν γιατί είναι το 

πρώτο πράγμα που αναγνωρίζει όποιος 

βγάζει φωτογραφίες. Αυτό υποστήριζε και 

ο Πικάσο για τους ζωγράφους. Πρέπει -έλεγε- 

ένας ζωγράφος για να λέγεται ζωγράφος να 

μπορεί να ζωγραφίζει σαν να βγάζει μια νετ 

φωτογραφία. Μετά έχει σειρά η αφαίρεση, 

η μεταφορά, η καλλιτεχνική δημιουργία. 

����� ��������� �!"������#$ %&'��$;
Όσοι θέλουν να έχουν μία μετά-smartphone φωτογραφική ζωή...   

Editorial

«...� �!"������� (���� )�� (���*(�� ��� �� �+'�*(�+�� %( ,���%�"� "� �,��� 
� #�6)��7 9*),(� �**� :(� ,��+)'(�...» 

                                                                             ����� ��
����                                                                                                                 

Σε αυτό το δεύτερο στάδιο τα smartphone υστερούν. Δεν σου επιτρέπουν 

να μεταβείς εύκολα. Τα τεχνολογικά τείχη που υψώνουν στις μη «νορμάλ» 

φωτογραφίες είναι ανυπέρβλητα για όσους «πατούν το κουμπί και περιμένουν 

το smartphone να κάνει όλα τα υπόλοιπα». Προσπαθήστε για παράδειγμα να 

βγάλετε φλου το πρώτο πλάνο και νετ το πίσω. Θα βγουν όλα νετ. Προσπαθήστε 

να τραβήξτε μία φωτογραφία όπου τα 2/3 θα είναι σε έντονη μαύρη σκιά και 

το πρόσωπο σε έντονο λευκό φόντο. Θα βγουν αυτόματα όλες οι λεπτομέρειες 

στο μαύρο και όλες οι λεπτομέρειες στο άσπρο. Ασφαλώς το ευρύ κοινό δεν 

ενδιαφέρεται γι’ αυτού του είδους τις «δημιουργικές» προσεγγίσεις. Ικανοποιείται 

με τα βασικά που του προσφέρει έτοιμα η τεχνολογία. Ευτυχώς όμως είναι όλο 

και πιο πολλοί οι χρήστες smartphone που θέλουν ν’ αποτινάξουν τις «αλυσίδες» 

της «comme il faut» αισθητικής και τεχνικής. Αναζητούν τις manual λειτουργίες, 

τις κατά βούληση ρυθμίσεις των διαφραγμάτων, του φωτισμού, του κοντράστ. 

Και αυτοί είναι οι πρώτοι που θα αγοράσουν μία πραγματική -χωρίς εισαγωγικά- 

φωτογραφική μηχανή. Αρκεί να είναι μικρή και ελαφριά...                                                                                 

      Τ. TZIMΑΣ
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http://www.photo.gr/monothematika/
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr

E("&�)�: Τάκης Τζίμας, �$�%*%��+� �,���/)�: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

�$�6)79��$�: Άννα Μανουσάκη �%���(���: Φωτεινή Αβραμάκουwww.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò 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.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

http://vimeo.com/32936783
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�� �
 ���	�	�
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� Z 7 ��$�� �� 
 ���
� NIKKOR Z �����
�� �
������ 
�	�� ����
�� ���� ���� 
�
����
��
� ���	���	
� 
�
�	
"���. ���%�	��	� ���� ���
������ ����	�	�	�� �	
 compact ���� �� ��$��	�� ���� 	�� Z 7 ������.  

45.7 MP | ISO 64-25600 | 493 ������ AF | 
��� 9 FPS | 	�
�	�� 360 ������� ����� NIKKOR F*

* ���� ������������ �� ��������!"� �����#��$. ���"%���� �� ��%#��� ����������& �� �����"���$ '�(�#$.

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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Στα εργαλεία του marketing εκτός από τη διαφήμιση 

περιλαμβάνονται και αρκετές άλλες μέθοδοι: οι χορηγίες, η 

διοργάνωση εκδηλώσεων, η προώθηση της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης κλπ. Στα καθ ημάς, δηλ. στη φωτογραφία, πολύ της 

μόδας είναι οι πρεσβευτές. Δηλ. επαγγελματίες φωτογράφοι 

με ανεγνωρισμένη αξία και ακτινοβολία, με πολλούς follower 

στα social media, με βραβεία και διακρίσεις, που “δανείζουν” 

το κύρος τους και την (τοπική ή διεθνή) διασημότητά τους σε 

ορισμένο brand, αποκομίζοντας κάποια ανταλλάγματα που 

ποτέ δεν ανακοινώνονται επισήμως αλλά υπολανθάνουν στην 

αχαλίνωτη φαντασία των τρίτων. “Φαντάσου πόσο χοντρά τα πήρε 

ο δείνα...”  στην σημερινή συγκυρία του imaging (ακόμη και στο 

διεθνές προσκήνιο) οι αριθμοί δεν ευημερούν τόσο ούτε ανοίγουν 

διάπλατα τα ταμεία των εταιριών. 

Συνήθως παρέχεται κάποιος εξοπλισμός - και πιο σπάνια αμοιβή σε 

χρήμα. Σε αντάλλαγμα ο “πρεσβευτής” αναλαμβάνει συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις: να παραχωρεί ένα αριθμό εικόνων για προωθητικές 

ενέργειες της εταιρίας, να παρίσταται σε εκδηλώσεις, ίσως να κάνει 

κάποιες διαλέξεις ή σεμινάρια (εκεί αμείβεται ξεχωριστά) κλπ. 

Όταν βέβαια παίζουν ονόματα όπως της θρυλικής πορτραιτίστριας 

Annie Leibovitz, τότε τα πράγματα αλλάξουν και μιλάμε για συνεργασίες 

σε άλλη κλίμακα. Στην παρουσίαση λοιπόν της ναυαρχίδας της 

Google Pixel 3 αναφέρθηκε το όνομα της φωτογράφου με την υπόσχεση 

ότι το smartphone θα χρησιμποιηθεί σε ένα μελλοντικό project 

καθώς θα διασχίζει την Αμερική δημιουργώντας πορτραίτα 

�,<�+��(7 #�� ,�(+9(�")7
Τι σημαίνουν οι “διπλωματικοί τίτλοι” στο imaging;

Θα ήταν αδιανόητο στα ‘90s αλλά σήμερα η Αnnie Leibovitz 
αναγκάζεται να κάνει online μαθήματα όταν για μια διαφημιστική 

καμπάνια κάποτε χρέωνε εκατοντάδες χιλιάδες δολ.

Πίσω στο 2011. Τότε που η Annie είχε 
υποστηρίξει δημόσια ότι το iPhone 4S είχε 
την καλύτερη φωτ. μηχανή για snapshot 
πυροδοτώντας πολλά σχόλια για την 
(οικονομική) σχέση της με την Apple. Στοιχεία 
δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ. Όμως τότε άρχισε 
η ραγδαία αποκαθήλωση των digital compact 
από τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Τυχαίο; 
Πιθανόν...
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ΝΕΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ.
ΝΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ.

*Επιστροφή χρημάτων για επιλεγμένα προϊόντα Canon.
**Για να λάβουν μέρος στην προωθητική ενέργεια Επιστροφής χρημάτων, οι Συμμετέχοντες πρέπει να αγοράσουν ένα Προϊόν Προωθητικής Ενέργειας    
   από συμμετέχοντα σημεία λιανικής πώλησης στην Ελλάδα μεταξύ 17/09/2018 και 31/10/2018.

Τα αιτήματα πρέπει να υποβληθούν συμπληρώνοντας πλήρως και σωστά την online φόρμα αιτήματος (και καθορίζοντας έναν έγκυρο σειριακό αριθμό  
   EEA προϊόντος) έως τα μεσάνυκτα της 15/11/2018. Αναλυτικές πληροφορίες: www.canon.gr/studentcashback.

Απολαύστε το νέο έτος στη 
σχολή σας και απογειώστε 
τις φωτογραφικές σας 
δυνατότητες.

Η φοιτητική σας ταυτότητα 
είναι το κλειδί για ειδικές 
εκπτώσεις σε επιλεγμένες 
φωτογραφικές μηχανές και 
φακούς Canon.

Live for the story_

400€
Επιστροφή 
χρημάτων**

https://www.canon.gr/cameras/eos-r-system/
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ανθρώπων και τοπίων με ενδιαφέρον.  Δεν είναι η πρώτη φορά που η Leibovitz 

ανακατεύεται με τα smartphone καθώς είχε προσυπογράψει και το iPhone 4S 

(έναντι άγνωστης αμοιβής). Γνωστά όμως είναι στους παροικούντες τη Νέα Υόρκη 

τα οικονομικά της προβλήματα όπου είχε καταφέρει να χάσει μερικά εκ. δολ. σε 

σπατάλες και κακές τοποθετήσεις που την έστειλαν σχεδόν σε χρεωκοπία....

Στα χείλη αρκετών κρέμεται το ερώτημα: Άραγε οι εταιρίες είναι αυτές που 

προσεγγίζουν και βολιδοσκοπούν τους υποψήφιους “προσβευτές” ή το 

αντίθετο; Μάλλον η σχέση είναι αμφίδρομη. Όταν μιλάμε για top ονόματα οι 

κινήσεις γίνονται συνήθως από το brand που θέλει να “αγοράσει” το όνομα 

του φωτογράφου. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα πράγματα είναι ρευστά και 

τον κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι γνωριμίες 

και ο κύκλος που κινείται κάθε φωτογράφος. Γενικά επειδή οι επαγγελματικοί 

κύκλοι είναι μάλλον κλειστοί ακόμη και σε μεγάλες χώρες, σχεδόν όλοι 

γνωρίζουν ποιό σύστημα δουλεύει ο καθένας, οπότε οι προτάσεις γίνονται 

στοχευμένα. Όπως προαναφέραμε μη φανταστείτε πακτωλό χρημάτων και 

τεράστια συμβόλαια. Το πακέτο συνήθως εξαντλείται σε εξοπλισμό και κάλυψη 

των εξόδων σε μετακινήσεις για συμμετοχή σε διαλέξεις κλπ. Βέβαια, αν η 

εταιρία διοργανώσει σεμινάρια και event με “πρωταγωνιστή” το φωτογράφο, 

τότε αμείβεται ad hoc. Με δεδομένη τη διεύρυνση και την επιτυχία του θεσμού 

των “πρεσβευτών”, προκύπτουν καινούργιες καταστάσεις. 

Συμβαίνει λοιπόν τον τελευταίο καιρό οι εταιρίες να βομβαρδίζονται από 

αυτόκλητους υποψήφιους “πρεσβευτές” που θεωρούν τον εαυτό τους αρκετά 

καλό και υποθέτουν ότι “δικαιούνται” τον τίτλο και δωρεάν εξοπλισμό. 

Στο θέμα αυτό αναφέρεται σε ένα εκπληκτικά άμεσο και ωμά ειλικρινές άρθρο 

του ο Danny Lenihan, CEO της ανερχόμενης εταιρίας τριπόδων 

3 Legged Thing. Aξίζει να το διαβάσετε εδώ και να καταλάβετε τι σημαίνει 

ανταγωνιστικότητα στην αμερικανική επαγγελματική σκηνή.

                                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Όταν ο ρόλος -και η επιρροή- των ambassadors 
διευρύνεται, αυξάνεται και ο αριθμός τους.

Ο εκκεντρικός CEO της 3 Legged Thing Danny Lenihan 
μιλάει έξω από τα δόντια περί ambassadors (βλ. link 
αριστερά). 

�(��+#<,��

https://petapixel.com/2017/10/12/not-become-brand-ambassador-photographer/
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http://www.stamos.com.gr/
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Ο πετυχημένος θεσμός ημερίδων του ΣΕΚΑΦ σε διάφορες πόλεις της 

Ελλάδας επιστρέφει. Επόμενος προορισμός έχει οριστεί η πόλη της Ξάνθης, 

προσφέροντας έτσι μια ιδανική ευκαιρία συνάντησης των επαγγελματιών της 

Θράκης και γενικότερα της Βορείου Ελλάδας. Η ημερίδα αναμένεται να έχει 

μεγάλη συμμετοχή. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που ο 

ΣΕΚΑΦ διοργανώνει εκδήλωση στην Ξάνθη. Συμπληρωματικά με την ημερίδα 

έχει προγραμματιστεί μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην αίθουσα διαλέξεων, 

όπου έπειτα από πρόσκληση του Δ.Σ., έμπειρος σύμβουλος Μάρκετινγκ, 

Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματιών θα μιλήσει στους παρευρισκόμενους 

φωτογράφους για το marketing των φωτογραφικών καταστημάτων.

Ημερομηνία:  Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 Διεύθυνση: 1000 Colors Hotel, Ξάνθη

Οι ημερίδες του ΣΕΚΑΦ επιστρέφουν
Επόμενος προορισμός η Ξάνθη την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, στο πολυτελές 1000 colors Hotel
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https://epson.presspage.com/surelab-promo/
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Samsung Galaxy A9
Το πρώτο στον κόσμο τετρακάμερο smartphone είναι midrange

Θυμάστε τον πόλεμο των megapixel στις φωτογραφικές μηχανές; Στον κόσμο 

των smartphone η μάχη έχει μεταφερθεί στον αριθμό των αισθητήρων και 

φακών. Εκεί που η ενσωμάτωση διπλής κάμερας είχε χαιρετιστεί ως απίστευτη 

κατάκτηση, τώρα οι κατασκευαστές προσανατολίζονται στις πολλαπλές κάμερες 

και το computational imaging για να δώσουν στους χρήστες πρωτόγνωρες 

δυνατότητες όπως το zoom και τον έλεγχο βάθους πεδίου. 

Η συνέντευξη τύπου της Samsung την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου στο all day bar 

Yellow στην Κηφισιά, αυτό ακριβώς το αντικείμενο είχε. Να λανσαριστεί δηλ. 

στην ελληνική αγορά το νέο Galaxy A9 με την μοναδική τετραπλή κάμερα και μαζί 

του το μικρό αλλά εξίσου ενδιαφέρον αδελφάκι του, το A7 με την τριπλή κάμερα. 

Σε παγκόσμια πρεμιέρα το νέο Galaxy Α9 παρουσιάστηκε την προηγουμένη 11 

Οκτωβρίου στη Μαλαισία, υπογραμμίζοντας τη σημασία του συγκεκριμένου 

μοντέλου για την τεράστια ασιατική αγορά, ενώ αρχικά τουλάχιστον δεν θα 

πωλείται στις ΗΠΑ!

Κρατηθείτε λοιπόν: βασική κάμερα 24ΜΡ με autofocus, zoom 2x optical, 

υπερευρυγώνιο φακό με οπτικό πεδίο 120° και depth lens δηλ. ένα φακό 

στον οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος βάθους πεδίου (με υπολογιστικές μεθόδου 

σταδιακού θολώματος του φόντου). Kάθε module φακού/αισθητήρα έχει 

διαφορετική ανάλυση και χαρακτηριστικά (Σχήμα 1). Μέσω του camera app ο 

χρήστης μπορεί να εναλλάσσεται ανά πάσα στιγμή ανάμεσα σε διαφορετικούς 

φακούς και λειτουργίες. Nα σημειώσουμε ότι ακομη και η selfie camera στην 

πλευρά της οθόνης έχει αναβαθμιστεί στα 24MP με ένα σωρό gimmicks όπως 

beauty, αλλαγή γυαλιών κλπ. Το κινητό από πλευράς hardware είναι πανίσχυρο 

με Snapdragon CPU και εντυπωσιακή οθόνη SuperAMOLED 6.3in. 1080x2220pixel 

δηλ. ελάχιστα υποδεέστερη από την QHD (2960x1440) του κορυφαίου Νοte. Στην 

Ελλάδα θα έρχεται με 6GB RAΜ και αποθηκευτικό χώρο 128GB ενώ σε άλλες 

αγορές θα πηγαίνει με περισσότερη RAM (8GB). Το φινίρισμα σε γυαλί εμπρός και 

πίσω κολακεύει την εμφάνιση ενώ τα χρώματα θα είναι μαύρο, μπλε και ροζ.
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WORKSHOP ΣΤΟ STUDIO
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

http://www.photo.gr/product/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-still-life/
http://www.photo.gr/product/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
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Σωματείο Κεντρικής Μακεδονίας
Σεμινάριο social media marketing  στις 17 Οκτωβρίου

Mετά την επίσημη σύστασή του το Σωματείο των Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας έχει 

προχωρήσει σε αρκετές δραστηριότητες με σκοπό την ενδυνάμωση του φορέα και την επιμόρφωση των μελών.  

Η επόμενη πρωτοβουλία αφορά τη διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου Social Media Marketing την Τετάρτη 

17 Οκτωβρίου 2018 στο Eπαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλους 27 με εισηγητή τον Δημήτρη 

Δημητριάδη. Η διάδοση των social media και η αξιοποίησή τους ως επαγγελματικού εργαλείου είναι ένα από τα πιο 

ζωντανά θέματα που αγγίζουν το σημερινό επαγγελματία της εικόνας που πρέπει να παρακολουθήσει το ρυθμό της 

εποχής και των νέων μέσων αν θέλει να παραμείνει ανταγωνιστικός. Μέσα από το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα 

μάθουν πως να προωθούν τη δουλειά τους στα social media, να εκμεταλλεύονται το facebook και instagram για να 

αναδείξουν το προφίλ τους και να αναπτύξουν μια αποδοτική στρατηγική επί του θέματος. Το κόστος συμμετοχής των 

μελών είναι ιδιαίτερα χαμηλό μόλις στα 25 ευρώ. 
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SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ USB STICKS + BOXES 
Η προσφορά ισχύει μέχρι 31.10.2018

Για περιορισμένα τεμάχια και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ   
WWW.ICONNET.GR

*Στην τιμή περιλαμβάνονται το USB και το κουτί του με χάραξη  
και στα δυο αντικείμενα. 
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 4 sets. 

*Στην τιμή περιλαμβάνονται το USB και το κουτί του με χάραξη  
και στα δυο αντικείμενα. 
Δεν περιλαμβάνεται η εκτύπωση φωτογραφιών. 
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 4 sets. 

*Στην τιμή περιλαμβάνονται το USB και το κουτί του με χάραξη και στα δυο αντικείμενα. 
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 4 sets. 

16€ +ΦΠΑ

18€ +ΦΠΑ

22€ +ΦΠΑ

22€ +ΦΠΑ

+

+

+

+

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

KOYTI

KOYTI

KOYTI

KOYTI

https://www.iconnet.gr/
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Στοχεύοντας στους άμεσους αντιπάλους 

του δηλ. το iPnone XS/XS Max, το Huawei 

P20Pro και το Samsung Galaxy S9, το νέο 

super smartphone της Google για κάποιο 

λόγο επέλεξε το σχεδιαστικό δρόμο της 

μιας και μοναδικής κάμερας. Όμως έχει 

πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά: κατ 

αρχήν μιλάμε για δύο δίδυμα smartphone, 

το “νορμάλ” Pixel 3 5,5in. Και το 

“υπερτροφικό” αδελφάκι του 6,3in. Παρόλη 

την αύξηση των διαστάσεων οθόνης από 

το προηγούμενο μοντέλο Pixel 2 (που είχε 

οθόνες 5in. και 6in.), το εξωτερικό μέγεθος 

παραμένει ίδιο. 

Στο υποσύστημα της κάμερας βρίσκουμε τον 

ίδιο σένσορα 12.2Megapixel με dual pixel 

AF και ευρυγώνιο φακό ισοδύναμο με 28mm 

f/1,8 που ενσωματωνόταν και στο Pixel 2/2XL. 

Στην εμπρός πλευρά όμως έχουν αλλάξει τα 

πράγματα και προσφέρονται δύο κάμερες, μία 

19mm f/2,2 και μία με 28mm f/1,8, αμφότερες 

με αισθητήρα8ΜΡ. Όμως το πραγματικό 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο λογισμικό 

που είναι ό,τι πιο κοντά στο computational 

imaging έχουμε δει ως τώρα. Με άλλα λόγια 

η φωτογραφία που παίρνουμε βελτιστοιείται 

εσωτερικά με ειδικούς αλγόριθμους, σε 

βαθμό που ξεπερνά τα χαρακτηριστικά και την 

πληροφορία της αρχικής, αντιβαίνοντας κατά 

κάποιο τρόπο στους νόμους της φυσικής.  

Το Pixel 2 για κάθε λήψη που νόμιζε ότι έκανε ο χρήστης, στην πραγματικότητα 

τραβούσε εννέα καρέ προκειμένου να μεγιστοποιεί την πληροφορία και να 

βελτιστοποιεί την ευκρίνεια και το χρώμα. Το Pixel 3 επαναλαμβάνει την ίδια 

τεχνική αλλά με δειγματοληψία από 15 καρέ για κάθε μία λήψη, για κάθε κλικ. 

Στην πραγματικότητα όμως η παραπάνω πληροφορία λαμβάνεται υπόψη κυρίως 

στο zoom ή όταν οι φωτιστικές συνθήκες είναι κακές. Για παράδειγμα, υπάρχει η 

λειτουργία “Night Sight” (νυκτερινή όραση) που συνδυάζει καρέ από σκοτεινό 

περιβάλλον που αναπόφευκτα έγιναν με αργές ταχύτητες κλείστρου για να μειώσει 

τις θολές εικόνες λόγω camera shake. 

Μια άλλη αυτόματη computational λειτουργία είναι το “Synthetic flash” που 

καταλαβαίνει τα πρόσωπα και αυξάνει την έκθεση στα σημεία αυτά δίνοντας μια 

θερμή ευχάριστη χροιά. Εφόσον δεν υπάρχει συμβατικό zoom ή τουλάχιστον διπλός 

φακός, η Google καταφεύγει στην τεχνική Super Resolution προκειμένου να αυξήσει 

την ευκρίνεια στο ψηφιακό zoom που θεωρητικά τουλάχιστον, υποβαθμίζει την 

ποιότητα. Πραγματοποιώντας παλλαπλά καρέ και συνδυάζοντάς τα, το Pixel 3 είναι 

θσε θέση να δώσει ικανοποιητική ευκρίνεια στο zoom ακόμη και σε κροπαρίσματα. 

Στο πορτραίτο εφαρμόζεται τεχνική Depth mapping αναγνωρίζοντας τα αντικείμενα 

εκτός του προσώπου στα διάφορα επίπεδα κοντά και μακριά από το φακό, ώστε να 

εφαρμοστεί το επιθυμητόεπίπεδο σταδιακού ξεφονταρίσματος για να “ξεκολλήσει” 

το πρόσωπο από το φόντο με φυσικότητα. 

Google Pixel 3
Mία κάμερα πολλές βελτιώσεις
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http://www.fisheye.gr/
mailto:sales@fisheye.gr
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Epson
Επέκταση εγγύησης έως 5 έτη για επιλεγμένους 
βιντεοπροβολείς 

Η πρωτοπόρος εταιρεία προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη 

αξιοπιστία στις προηγμένες λύσεις οπτικής απεικόνισης

Η Epson, από την 1η Οκτωβρίου 2018 επεκτείνει τη 

βασική εγγύηση επιλεγμένων επαγγελματικών προϊόντων 

απεικόνισης στα 3 ή 5 έτη ανάλογα με το μοντέλο. Το 

διευρυμένο πρόγραμμα εγγύησης για τις προηγμένες 

λύσεις οπτικής απεικόνισης της Epson αποσκοπεί στην 

ενδυνάμωση των σχέσεων αξιοπιστίας που η εταιρεία 

έχει χτίσει με τους καταναλωτές και τους πελάτες της. Με 

νέο πρόγραμμα εγγύησης καλύπτονται ορισμένα από 

τα κορυφαία προβολικά σειράς EB, σχεδιασμένα για 

ολοκληρωμένες λύσεις στο επαγγελματικό και εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους όρους 

και τις προϋποθέσεις των νέων προγραμμάτων εγγύησης, 

καθώς και για τα συγκεκριμένα μοντέλα που συμμετέχουν 

από την ιστοσελίδα της Epson 
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https://www.vasilikos.com.gr/
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Manfrotto
Νέες σφαιρικές κεφαλές 

Οι κεφαλές τύπου ball είναι οι πιο δημοφιλείς 

στο φωτογραφικό χώρο χάρη στην ευελιξία 

και ευκολία ρυθμίσεων. Από την ιταλική Manfrotto 

μόλις ανακοινώθηκαν τρία νέα μοντέλα oικονομικών 

ball heads διευρύνοντας τη γκάμα των επιλογών: Το 

μοντέλο με κωδικό 490 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα 

την απλότητα. Ελέγχεται με ένα μόνον χειριστήριο 

και συνδυάζεται με την πλακέτα RC2 200LT-PL. 

Επανασχεδίαση έχουν υποστεί οι κεφαλές 492 και 

492LCD. H δεύτερη φέρει και πέδιλο cold shoe για 

προσαρμογή εξαρτημάτων. Και οι τρεις κεφαλές 

προορίζονται για τον ερασιτέχνη ή τον επαγγελματία 

που έχει ανάγκη να τοποθετήσει σύστημα μηχανής 

και φακού μέγιστου βάρους 4kg. 

Canon
Digital Photo Professional RAW app για iOS

Για το λειτουργικό περιβάλλον φορητών συσκευών και συγκεκριμένα των σύγχρονων iPad (όλα τα iPad Pro, iPad Air2, 

iPad 2017 & 2018 που τρέχουν τουλάχιστον iOS 11) θα είναι πλέον διαθέσιμο το γνωστό εργαλείο για RAW αρχεία 

Digital Photo Professional (DPP) της Canon. Το app συνεργάζεται με το Canon Camera Connect εργαλείο και προσφέρει 

αρκετές λειτουργίες του αντίστοιχου που προορίζεται για desktop ή Laptop υπολογιστές. Επεξεργάζεται αρχεία JPEG και 

CR3 με εύκολο τρόπο ρυθμίζοντας κροπαρίσματα, picture styles, φωτεινότητα, κοντράστ, καμπύλες, white balance, gamma 

level, τυχόν γεωμετρικές διορθώσεις φακών κλπ.
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Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
�������� ���	��- �������� 
���������� - �������� ������� & �������

& ��� ����� ������ ������, �H �NOI�� ��� 2019

O ������� 	
���
...���� �������� �	
��� �
� ���
�!

�������	�
�� �� �	��� ����, �� ��� ��������� ����
� ��� ������� ����
��, 
��� ������������� ���� ��� ������ ��� ����������� ��� ����
��� 

����������� ��� �!��� ��� ���� ��� �������� ���"�� ��� "����. 
K��� ����� ���� ���� ��� ������������. #�������� ���������� ���� ����� 
�������"�� ��� photo.gr/NationalGarden, ��������� ������� �� �������"� 

��� ��� ��������
��� ������� �$��! 

&������ �������"$: 

'()*+-01+: ��� 3� ���	
���
2�)#0*34: ��� 31 �������� 2019

5����
�: �� ������������ ��� www.photo.gr/NationalGarden 
��� �� �������� ��� ��� ������� ���. ������!

3�������
 ���� �������"�� & ������� �������"$: 
www.photo.gr/NationalGarden

...& έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας! 
�� ��������� ����������� �� ������� �� 
��������� 1,5�2m 

��� ��������� ��� ������ ����� ��� ��� �. ���������� ������

  

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ ΦΑΣΗ «Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ» 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΩΡΩΝ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ»

�*3 LAYFLAT PHOTOBOOK 
42x30cm �� 20 �����	� 

(40 ���
���), �� ������	�� ����
, 
������	��� ��
����� ���
��� 

(450 gsm), �������� �������-
��	����� ������� ��
�� 189€ 

& 7&+ 8�9310#�*+) �3#537�4 
50x70cm �� �������� Myikona 

High Definition, ��
�� 140€

�*3 LAYFLAT PHOTOBOOK 
42x30cm �� 20 �����	� 

(40 ���
���), �� ������	�� ����
, 
������	��� ��
����� ���
��� 

(450 gsm), �������� �������-
��	����� ������� ��
�� 189€  

& 81�)4 8�9310#�*+) �3#537�4 
50x70cm �� �������� Myikona 

High Definition, ��
�� 210€

 Γ’ φάση

1O ΔΩΡΟ 2O ΔΩΡΟ 3O ΔΩΡΟ

��� �� 15 ���������� ��� �� �	���	���� ��	 �	 ������
�� ����  
������	������ ���� ������ ��� �� ����������	���
 ��
 ��� ���	�
���� 

��
�� �� ����� ���� ��� ��� Photobook HD, �� �������	�� ����
, 
�	������� 30x30cm �� �������� �������, 40 ���
���

=��� �� �������"���� ��� �	����	��� ��� ���
��� «!�	������» 
�� ����
���� ������ �������� 50% �� ��� �� photobook HD. 

�*3 LAYFLAT PHOTOBOOK 
42x30cm �� 20 �����	� 

(40 ���
���), �� ������	�� ����
, 
������	��� ��
����� ���
��� 

(450 gsm), �������� �������-
��	����� ������� ��
�� 189€ 

& �*34 8�9310#�*+4 �3#534 
50x70cm �� �������� Myikona 

High Definition, ��
�� 70€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ: €399 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ: €329 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ: €259

€50
Αξία δώρων

Έκαστο

Όλοι 
κεδίζουν

50%
ΕΚΠΤΩΣΗ

http://www.photo.gr/nationalgarden/
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Ο Γιώργος Δεπόλλας παρατηρεί, αφηγείται, σχολιάζει, χαμογελά και σαρκάζει μέσα από τις φωτογραφίες και 

τις μικρές ιστορίες που τις συνοδεύουν. Κάθε εικόνα είναι κι ένα προσωπικό διήγημα, εξίσου εκφραστικό και 

σημαντικό, γι’ αυτό ο δημιουργός συνεχώς μας συναρπάζει.... Bρείτε τον στο facebook.  

 

iPhone XS & XS Max
Ποιό είναι το κατασκευαστικό κόστος;

Πολλές φορές διατυπώνονται απορίες από καταναλωτές για το πραγματικό κόστος των συσκευών smartphone που αγοράζουν. 

Η εταιρία αναλύσεων αγοράς IHS Markit έβαλε στο μικροσκόπιο τα καινούργια iPhone XS & XS Max, τα νέα smartphone της 

Apple. Η μέθοδος ήταν μάλον απλή: οι τεχνικοί διέλυσαν “εις τα εξ ων συνετέθησαν” δείγματα από τα ιPhone και προχώρησαν σε 

εκτίμηση της αξίας των εξαρτημάτων στην χονδρική. Για παράδειγμα το απλό XS με 64GB RAM αποτιμήθηκε σε συνολική αξία υλικών 

390δολ. δηλ. κατά 20δολ. Περισσότερο από το περυσινό iPhone X. H δε αξία των module αισθητήρων και φακών για το φωτογραφικό 

κομμάτι υπολογίστηκε στα 50δολ. περίπου που σημαίνει ότι η συμβολή της κάμερας στο συνολικό κόστος δεν είναι τόσο μεγάλη όσο 

νομίζουμε. Αρκετά διδακτικό είναι και το συμπέρασμα από την αντίστοιχη ανάλυση για το Samsung Galaxy 9+ που έχει παρεμφερές 

κόστος υλικών στα 375δολ. Αλλά φθάνει στην λιανική να πωλείται -30% σε σχέση με το iPhone XS αποδεικνύοντα περίτρανα κάτι που 

όλοι υποψιάζονται αλλά χωρίς απτά στοιχεία: το πολύ μεταλύτερο περιθώριο κέρδους της Apple. Aς αφήσουμε δε στην άκρη και την 

άλλη (ανεπιβεβαίωτη αλλά βάσιμη) υποψία ότι οι μεγάλοι κατασκευαστές πετυχαίνουν καλύτερα deal στα εξαρτήματα (components) 

των smartphones και οι τιμές που πληρώνουν είναι σαφώς χαμηλότερες από τις γνωστές για το ευρύ κοινό.

https://www.facebook.com/Yiorgos-Depollas-312864245951218/
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Technio.indd   1 28/9/2018   12:43:03 μμ

https://www.kounio.gr/
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Thessaloniki PhotoBiennale 2018
Τιμητική εκδήλωση για το δημιουργό της Photosynkyria

Το 1988 ο φωτογράφος, αρχιτέκτονας και εικαστικός Άρις Γεωργίου ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη το διεθνές φεστιβάλ 

Photosynkyria, το οποίο τη δεκαετία του ’90 εδραιώθηκε, δίνοντας μεγάλη ώθηση στην ελληνική φωτογραφία. Τη 

δημιουργική πορεία του φεστιβάλ ακολούθησε η ίδρυση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης το 1998, με τον 

Άρι Γεωργίου να αναλαμβάνει ως πρώτος διευθυντής. Με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων από την έναρξη 

του φεστιβάλ Thessaloniki PhotoBiennale, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το 

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης διοργανώνουν τιμητική εκδήλωση για το δημιουργό της Photosynkyria, Άρι 

Γεωργίου. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο συγγραφέας  Σάκης Σερέφας, ο διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης Ηρακλής Παπαϊωάννου και ο συνθέτης Σάκης Παπαδημητρίου. Την εκδήλωση θα συντονίσει η 

διευθύντρια του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Θούλη Μισιρλόγλου.

Εκδήλωση: Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, 19:30

Διεύθυνση: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατίας 154 εντός ΔΕΘ-Helexpo, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Thessaloniki PhotoBiennale, http://www.photobiennale-greece.gr 
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http://www.photo.gr/product/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-256/
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Το Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης διοργανώνει τις 

«Διαδρομές στη PhotoBiennale», ένα 

πρόγραμμα περιήγησης ενηλίκων 

στις εκθέσεις της Thessaloniki 

PhotoBiennale 2018. Χωρίς κόστος 

συμμετοχής ή προαπαιτούμενη 

εγγραφή, οι ξεναγήσεις 

πραγματοποιούνται από τις αρχές 

Οκτωβρίου και θα συνεχιστούν έως 

και τον Ιανουάριο, με υπεύθυνους 

το Διευθυντή του ΜΦΘ Ηρακλή 

Παπαϊωάννου, τον ιστορικό τέχνης 

και επιμελητή του φεστιβάλ Θοδωρή 

Μάρκογλου και την υπεύθυνη των 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

του ΜΦΘ, Μαρία Κοκορότσκου. 

Στην 23η διοργάνωσή της, που 

σηματοδοτεί και την 30ή επέτειο 

από την ίδρυσή της, η Thessaloniki 

PhotoBiennale 2018 παρουσιάζει 

21 εκθέσεις ελληνικής και διεθνούς 

φωτογραφίας, με τη συμμετοχή 142 

καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

Ξεναγήσεις στη PhotoBiennale
Από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ

Τρίτη 16 Οκτωβρίου

Χώροι, εκθέσεις, ώρες: 

- ESP ΙΙΕΚ Photography + design, 

Arcana | Αλεξέι Σιοζόφ, 17:00

- Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ, Σιδερένια γη 

χάλκινος ουρανός – Photobooks για την 

Τουρκία, Photobooks από την Τουρκία 

(ομαδική έκθεση), 18:30

Ξεναγεί ο διευθυντής του Μουσείου 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Ηρακλής 

Παπαϊωάννου.

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 

Ώρα: 11:00

Χώρος: Λαογραφικό & Εθνολογικό 

Μουσείο Μακεδονίας Θράκης

Έκθεση: Ένα πορτρέτο του Βόλου | 

Δημήτρης Λέτσιος

Ξεναγεί ο διευθυντής του Μουσείου 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

Ηρακλής Παπαϊωάννου.

 

Σάββατο 3 Νοεμβρίου

Ώρα: 12:30

Χώρος: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης – Βίλα Καπαντζή

Έκθεση: Φωτογραφίες, Αλήθειες 

και Ψέματα 1985-2018 | Κωστής 

Αντωνιάδης

Ξεναγεί ο διευθυντής του Μουσείου 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

Ηρακλής Παπαϊωάννου.

 

Σάββατο 10 Νοεμβρίου

Ώρα: 12:00

Χώρος: Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης

Έκθεση: Capitalist Realism | 

Συντελεσμένο Μέλλον 

(ομαδική έκθεση)

Ξεναγεί η υπεύθυνη εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

του ΜΦΘ, Μαρία Κοκορότσκου.
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https://tipoma.gr/film-slides/
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Κρυφή Μνήμη
Το Αβερώφειο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας στη Διπλάρειο Σχολή

Με αφετηρία τις μαθητικές σκηνές από το Αβερώφειο Γυμνάσιο, η Μαρία Στέφωση ανατρέχει στις φωτογραφίες του αιγυπτιώτικου 

ελληνισμού, όπως αυτές σώζονται στο πολύτιμο αρχείο του Ε.Λ.Ι.Α. και σε οικογενειακά άλμπουμ. Στη Διπλάρειο Σχολή της 

Αθήνας, έναν χώρο εξίσου φορτισμένο με μαθητικές μνήμες, η Στέφωση ξαναζωντανεύει το μύθο των Αλεξανδρινών, με ερέθισμα 

τις νέες αφηγήσεις που το φωτογραφικό αρχείο πυροδοτεί. Στο κείμενο της έκθεσης διαβάζουμε: «Σε αυτές τις φωτογραφίες μπορείς 

κάποιος να διαπιστώσει τρεις ιστορικούς χρόνους: ο ένας αφορά τις φωτογραφίες των παιδιών. […]Ο δεύτερος χρόνος είναι οι 

φωτογραφίες του σχολείου· έχει περάσει ο χρόνος, έχουν διαψευστεί πολλά όνειρα, έχουν συρρικνωθεί τα πράγματα ώστε πια αυτές 

οι αίθουσες είναι περιττές. Δεν μπορούν να έχουν το ρόλο που είχαν. Και ο τρίτος χρόνος είμαστε εμείς, που το βλέμμα μας κρατά τη 

γνώση και τη χρονική απόσταση της ιστορίας. Αν θέλουμε να μιλήσουμε και με όρους ιστορίας της ομογένειας, ο πρώτος χρόνος είναι 

η χρυσή εποχή της αιγυπτιώτικης κοινότητας που τοποθετείται στην αυγή του περασμένου αιώνα έως το ξέσπασμα του Β’ Παγκόσμιου 

Πολέμου, ο δεύτερος χρόνος είναι ο χρόνος της φυγής με όλα τα επακόλουθα και, τέλος, είναι ο δικός μας χρόνος, στο σήμερα». Σε 

επιμέλεια του Γιώργου Μυλωνά, η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ογδόντα πέντε χρόνων του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών.

Εγκαίνια: Παρασκευή 19 Οκτωβρίου, 19:30

Διάρκεια έκθεσης: έως 26 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Διπλάρειος Σχολή, Πλατεία Θεάτρου 3, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 15:00

Σάββατο – Κυριακή 11:00 – 15:00

ΑΙΘΙΟΠΙΑ
Οδοιπορικό στην «Εποχή των Πριγκίπων»

Η iFocus Gallery φιλοξενεί τη δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας του 

Πάνου Καλτσά με θέμα την Αιθιοπία. Tο βράδυ των εγκαινίων, στο χώρο 

της γκαλερί, θα βρίσκεται ο συνθέτης Γιάννης Ψειμάδας, ο οποίος θα συνοδεύσει 

την έκθεση με μελωδίες από το σαξόφωνό του. Το κρασί που θα προσφερθεί 

κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι από το βιολογικό αμπέλι του κτήματος 

«Θανάση Καλτσά» στο Αγρίνιο. Την έκθεση επιμελήθηκε η Δώρα Λαβαζού.

Εγκαίνια: Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, 21:00

Διάρκεια έκθεσης: έως 21 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13 (εντός Στοάς 

Οπερας), Αθήνα

Πληροφορίες: iFocus, https://www.ifocus.gr 
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21 ΕΚΘΕΣΕΙΣ, 142 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, 32 ΧΩΡΕΣ, 16 ΧΩΡΟΙ, πάνω από 1.000 ΕΡΓΑ

Χορηγοί επικοινωνίας

ςησητόδοταμηρχ ςαέροΦ ςησωνάγροιδ ςαέροΦ αδίγια νητ όπΥ  ςόγηροΧ 

Με την υποστήριξη Χορηγός αερομεταφορών

http://www.photobiennale-greece.gr/%E2%80%8B
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Διάφραγμα 26
Η έκθεση «Μεγάλη Οθόνη» στη γκαλερί L, a, boutique

Η έκθεση που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Μάιο, στο χώρο του 

Cinemarian, συνεχίζει το ταξίδι της με νέα έργα και συμμετοχές στο χώρο 

της φωτογραφικής γκαλερί L, a, boutique. Σκηνές ονειρικές, εμπνευσμένες 

από ταινίες ή από τη ζωή όπως εξελίχθηκε μπροστά στο φακό των 

συμμετεχόντων, παρουσιάζονται στην έκθεση με τίτλο «Μεγάλη Οθόνη», σε 

επιμέλεια Ανδρέα Κατσικούδη και Παγκράτη Παγκρατίδη. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 26 Οκτωβρίου, 19:00

Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Νοεμβρίου

Διεύθυνση: L ,a, boutique, Διώνης 15, 2ος όροφος, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα

Πληροφορίες: Διάφραγμα 26, www.diafragma26.gr 

L, a, boutique, www.laboutiquefineart.com

METApolis
Αγαπημένες μου ασπρόμαυρες εικόνες...

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην έκθεση προήλθαν από ημερήσιο διαδικτυακό διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργάνωσε 

η φωτογραφική ομάδα του METApolis. Ο διαγωνισμός ήταν αφιερωμένος στην ασπρόμαυρη φωτογραφία και έδινε στους 

συμμετέχοντες την ευκαιρία να κερδίσουν ετήσιες υποτροφίες στα σεμινάρια της ομάδας, εξασφαλίζοντας παράλληλα σε όσους πήραν 

μέρος 15% έκπτωση. Στην έκθεση με τίτλο «Αγαπημένες μου ασπρόμαυρες εικόνες...» συμμετέχουν εκατόν τριάντα δημιουργοί.

Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Γκαλερί METApolis, Καΐρη 6, Μοναστηράκι, Αθήνα

Πληροφορίες: METApolis, https://www.metapolis.gr
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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!

Photoshop
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Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών
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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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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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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 18: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 7 Φεβρουαρίου 2019
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
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
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MINI PORTFOLIO 

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 Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού 
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
MMHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΣΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EEΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση

ΤΑ
 Ε

ΚΤ
Ο

Σ 
ΣΕ

ΙΡ
Α

Σ 
ΤΕ

ΥΧ
Η

 Τ
Ο

Υ 
Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
Ο

Υ
ΚΥ

ΚΛ
Ο

Φ
Ο

ΡΟ
ΥΝ

 Τ
ΡΕ

ΙΣ
 Φ

Ο
ΡΕ

Σ 
ΤΟ

 Χ
ΡΟ

Ν
Ο

ΕΠ
Ο

Μ
ΕΝ

Η
 Ε

ΚΔ
Ο

ΣΗ
: 

Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 4
 O

KΤ
Ω

ΒΡ
ΙΟ

Υ
 2

01
8

€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

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

NN�������� ��
� 

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

MINI PORTFOLIO 

Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

 Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!52
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
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
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MINI PORTFOLIO 

Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

    Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!52
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Νο 17: Still life Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 4 Oκτωβρίου 2018

http://www.photo.gr/monothematika/
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Αναζητώντας τη χαμένη πατρίδα
Έκθεση του Παύλου Κοζαλίδη στο Μεσολόγγι

Φωτογραφίες από τους εναπομείναντες Έλληνες στα χωριά της Μαύρης Θάλασσας, σε Τουρκία, Γεωργία, Ουκρανία και Ρωσία, 

συνθέτουν με τρυφερότητα εικόνες από τη ζωή της εκεί ελληνικής κοινότητας. Η κριτικός τέχνης και επιμελήτρια Αλέξάνδρα 

Μόσχοβη σημειώνει: «…Η σειρά του αυτή, με τον απόλυτα ταιριαστό τίτλο «Αναζητώντας τη Χαμένη Πατρίδα», υποδέχεται αυτό 

ακριβώς το διάκενο ανάμεσα στο κοινωνικό και το προσωπικό, στις ιστορίες φυγής και τις ιστορίες εκδίωξης, στην ακούσια εξορία και 

την αυτοεξορία, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και μια εντελώς προσωπική αναζήτηση για τις προγονικές ρίζες. Γιος Ελλήνων ομογενών 

από το Ορντού, μια πόλη στα Τουρκικά παράλια του Εύξεινου Πόντου, που βίωσαν τον ξεριζωμό στις αρχές του εικοστού αιώνα, 

ο Κοζαλίδης βρέθηκε εκτοπισμένος ξανά και ξανά και, ζώντας ανάμεσα σε χώρες και ταυτότητες, γαλουχήθηκε με τις νοσταλγικές 

αφηγήσεις για μια πατρίδα μυθική. […]».Ο φωτογράφος Παύλος Κοζαλίδης παρήγαγε τη συγκεκριμένη φωτογραφική σειρά το 

διάστημα 1995-2003, ολοκληρώνοντας τη με την υποστήριξη του Μουσείου Μπενάκη. Την έκθεση διοργανώνει η γκαλερί «Τύρβη», 

σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη.  

Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Νοεμβρίου

Διεύθυνση: Γκαλερί «Τύρβη», Ελ. Βενιζέλου 20, Μεσολόγγι

Πληροφορίες: Γκαλερί «Τύρβη», Τηλ. 2631024141, http://www.tyrveegallery.com

Ουδέτερες συνειδήσεις
Ατομική έκθεση του Στέφανου Μασούρα 

Ο φωτογράφος σημειώνει για την έκθεση: Γνωρίζοντας ότι κάθε φωτογραφικό 

έργο συνοδεύεται από ένα τουλάχιστον κείμενο που γράφει ο ίδιος ο 

φωτογράφος ή κάποιος «ειδικός» με το είδος ή το θέμα που δημοσιοποιείται 

και γνωρίζοντας επίσης ότι στο φωτογραφικό έργο διαφαίνονται οι επιθυμίες, 

οι ανάγκες ή οι φόβοι του καλλιτέχνη, έχω να δηλώσω ότι, προσεγγίζοντας 

φωτογραφικά τις «ουδέτερες συνειδήσεις» επέλεξα  από την τέχνη του 

θεάτρου την ουδέτερη μάσκα, το σκηνικό από την τέχνη της εκπαίδευσης και 

με όλο το σεβασμό που απορρέει από την ιδιότητα του δασκάλου, «εμάς» ως 

πρωταγωνιστές. Ο Στέφανος Μασούρας εργάζεται ως δάσκαλος στη γενική αγωγή 

από το 1998 και στην ειδική αγωγή από το 2011.

Διάρκεια έκθεσης: έως 22 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Morgan All Jeans Καφενείο, Οδυσσέως 16 και Κολωνού 71, Αθήνα

Πληροφορίες: ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ, 

https://www.facebook.com/events/509808836096905
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Dream & Memory
η καθημερινότητα στην Κίνα, τώρα και τότε

Σπάνια φωτογραφικά στιγμιότυπα μεταφέρουν τη 

μετάβαση της Κίνας από τον 20ο στον 21ο αιώνα, μέσα 

από το φακό μελών της Ένωσης Φωτογράφων Κίνας. 

Από ενσταντανέ εποχής μέχρι οικείες εικόνες ποδηλατών 

στους δρόμους των κινέζικων μεγαλουπόλεων, η έκθεση 

συνθέτει ένα μωσαϊκό της καθημερινότητας στην Κίνα, τότε 

και τώρα.  Η Ένωση Φωτογράφων Κίνας (CPA) ιδρύθηκε το 

1956. Πρόκειται για τη σημαντικότερη ένωση επαγγελματιών 

φωτογράφων της χώρας, η οποία περιλαμβάνει μέλη από 

όλες τις εθνότητες της Κίνας. Την έκθεση φιλοξενεί η εταιρεία 

My Odyssey Travel, μέλος του ομίλου Hellas Group που 

δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κίνα, διοργανώνοντας 

ταξιδιωτικές εμπειρίες και εκδηλώσεις, με στόχο την ανάδειξη 

της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Εγκαίνια: Τρίτη 16 Οκτωβρίου, 19:30

Διάρκεια έκθεσης: έως 23 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Χώρος Τέχνης Ziller, Βασιλικής 1, 

1ος όροφος, πλατεία Αγίας Ειρήνης, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:00 – 17:00
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