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Κραυγή αγωνίας από τον κόσμο της Γαλλικής φωτογραφίας
Το περασμένο καλοκαίρι σύσσωμος
ο κόσμος της Γαλλικής Φωτογραφίας
με ανοιχτή επιστολή προς την
υπουργό Πολιτισμού Françoise
Nyssen και τον πρόεδρο της
Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanouel

Η ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ «ΤΖΑΜΠΑ»
Η φωτογραφία ταυτίζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ με την έννοια του ΔΩΡΕΑΝ.
Όλο και πιο συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να μην προβλέπεται πίστωση για την αμοιβή
φωτογράφου σε σημαντικά γεγονότα και εκδηλώσεις ενώ υπάρχει σαφέστατη πρόβλεψη για
την αμοιβή π.χ. και του τελευταίου μαραγκού μέχρι ασφαλώς την αμοιβή του Διευθυντή.
Αυτό το φαινόμενο είναι απαράδεκτο όταν οι εκδηλώσεις χρηματοδοτούνται από τον

Macron, εξέφρασε την αγωνία του
για το μέλλον του φωτογραφικού
επαγγέλματος ζητώντας την
άμεση λήψη συγκεκριμένων
μέτρων ενίσχυσης του κλάδου.

κρατικό προϋπολογισμό. Ζητούμε από τα διάφορα φωτογραφικά φεστιβάλ και άλλες
ανάλογες εκδηλώσεις εύλογο ποσοστό του προϋπολογισμού τους να κατατίθεται υπέρ των
πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογράφων.

Την επιστολή υπέγραφαν τα
μεγαλύτερα επαγγελματικά
σωματεία φωτογράφων της χώρας,
πρακτορεία, οργανισμοί & φορείς
φωτογράφων αλλά και ηχηρά
ονόματα της Γαλλικής φωτογραφίας
όπως ο Raymond Depardon,
η Françoise Huguier, ο Bernard
Plossu κ.α. Παραθέτουμε
περιληπτικά τα σημαντικότερα
σημεία της επιστολής.
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η έλλειψη υποστήριξης στη
Γαλλική φωτογραφική δημιουργία
είναι κραυγαλέα σε σχέση με την
προνομιακή υποστήριξη άλλων
τεχνών όπως συμβαίνει π.χ. με την
ενίσχυση της οπτικοακουστικής
παραγωγής, του θεάτρου, της
μουσικής κλπ. Αυτή η τακτική
είναι ακατανόητη την στιγμή που
η φωτογραφία παίζει και θα παίξει
αποφασιστικό ρόλο στο μέλλον.
Ζητούμε σαφείς και συγκεκριμένες
αποφάσεις για την στήριξη της
καλλιτεχνικής φωτογραφίας.

Ο ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
Η απόλυτη έλλειψη σεβασμού στους χρόνους εξόφλησης των τιμολογίων είναι επίκαιρη όσο
ποτέ. Μερικοί μεγάλοι εκδοτικοί οργανισμοί παρατείνουν αυθαίρετα τους συμφωνημένους
χρόνους πληρωμής των φωτογράφων. Αυτή η τακτική έβαλε λουκέτο σε πλήθος
πρακτορείων δημιουργώντας οικονομική ασφυξία σε πολλούς φωτογράφους. Ζητούμε από
το κράτος να επιβάλει τον σεβασμό στους κανόνες συναλλαγής και να απαγορεύσει την
αναδιανομή, τις αναδημοσιεύσεις κλπ. των φωτογραφιών με ευθύνη και πρωτοβουλία
αυτών των Οργανισμών.
ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Εκμεταλλευόμενοι την δύσκολη οικονομική συγκυρία γίνονται όλο και πιο πολλοί αυτοί που
αμείβουν όλο και πιο χαμηλά τους φωτογράφους τόσο στις αναθέσεις έργου όσο και για τις
φωτογραφίες αρχείου. Ζητούμε την θέσπιση ρεαλιστικού τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών
για τους φωτογράφους που να λαμβάνει υπ’ όψιν τα πραγματικά κόστη παραγωγής του
φωτογραφικού έργου.
ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Το Γαλλικό κράτος στηρίζει οικονομικά το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Agence FrançePresse) επιτρέποντάς το να πουλά σε μειωμένες τιμές «πακέτα» και δικαιώματα χρήσης
φωτογραφιών - πρακτική που οι ανεξάρτητοι φωτογράφοι αδυνατούν να ακολουθήσουν.
Αυτή η τακτική έχει συμβάλει αποφασιστικά στην εξαθλίωση των φωτογράφων και στον
αποκλεισμό των ανεξάρτητων Πρακτορείων και Ενώσεων Φωτογράφων. Ζητούμε αυτός
ο αθέμιτος ανταγωνισμός να σταματήσει αμέσως.
Εν κατακλείδι: Οι φωτογράφοι έχουν καταντήσει να είναι οι φτωχοί συγγενείς και οι πλέον
υποτιμημένοι και ανυπόληπτοι έναντι των Γαλλικών πολιτιστικών φορέων και οργανισμών
και αυτό παρά το γεγονός ότι εργάζονται στη χώρα που γέννησε την φωτογραφία, παρά το
γεγονός ότι η φωτογραφία θα παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομία του μέλλοντος. Όλοι
εμείς, οι Γάλλοι φωτογράφοι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε η φωτογραφία να
συνεχίσει να υπάρχει, να αναπτύσσεται και να εμπλουτίζει την χώρα όπου αυτή γεννήθηκε.
Για την αντιγραφή ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Τι χρειάζεται για την παραγωγή ενός λευκώματος;
Αν αυτό είναι συλλεκτική έκδοση της Ferrari...

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, &"7>7$%: ;$<,:: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
&,.("&:: Άννα Μανουσάκη 7$)":: Φωτεινή Αβραμάκου

www.photo.gr
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Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
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ΝΕΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ.

ΝΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ.

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.

400€
Επιστροφή
χρημάτων**

Live for the story_
*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.
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Smartphones ." !!: )."":
To μέλλον έχει ακόμη πιο σκληρό ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στις φωτ. μηχανές
Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση και μετά
με την ανάλυση των σημαινόμενων και
υπολανθανότων στοιχείων. Η κινέζικη
Xiaomi έχει εκτοξευτεί τα τελευταία δύο
χρόνια ως η εταιρία smartphone με το
καλύτερο value for money, κτίζοντας τη
φήμη με μοντέλα σαν το πολύ δυνατό
και εξαιρετικό για την τιμή του Redmi 4.
Στην ανώτερη κατηγορία κτίζει και εκεί
την απήχησή της με πολύ καλά Αndroid
smartphone τα οποία εκπλήττουν με τις
φθηνότερες τιμές! Τώρα είναι η σειρά να
εκπλήξουν και με το φωτογραφικό τους
κομμάτι όπως με το Μi Mix3 που μόλις
παρουσιάστηκε στο Πεκίνο.
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ο νέο μοντέλο έχει δύο κάμερες εμπρός και δύο πίσω (πρωτοτυπία
εφόσον θα περιμέναμε τη διάταξη 3+1) από τις οποίες οι βασικές για
λήψη φωτογραφιών στο εμπρός μέρος έχουν ευρυγώνιο και tele εστιακή
απόσταση και φωτεινότητα f/1,8 και f/2,4 αντίστοιχα ενώ οι αισθητήρες
τους είναι και οι δύο 12megapixel. Oι λάτρεις των selfies μπορούν να
αξιοποιήσουν τη μεγάλη ανάλυση (24ΜP) της κάμερας που υποβοηθείται
από μία μικρότερη 2Megapixel. Εννοείται πλέον ότι το νέο μοντέλο
χρησιμοποιεί κατά κόρον στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης όπως AI Beautify
(έξυπνο ρετούς που βελτιώνει την εμφάνιση του προσώπου και κάνει
όλα τα κορίτσια φωτομοντέλα...), AI Portrait (που καταλαβαίνει ποιό είναι
το πρόσωπο και θολώνει τεχνητά το φόντο-τύφλα νάχουν οι ακριβοί
φακοί πορτραίτου με f/1,8), AI Studio (νέα λειτουργία που προσομοιώνει
φωτιστικές πηγές στούντιο!) και άλλα πολλά ενδιαφέροντα. Kατά τα
λοιπά το Mi Mix3 xαρακτηρίζεται από μεγάλη επιμήκη οθόνη 6,39in. με
ανάλυση 2340x1080, την άφθονη RAM ως 10GB ανάλογα με την έκδοση
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και την πρωτότυπη σχεδίαση slider που αποκαλύπτει
τις κρυμμένες κάμερες. Αν λοιπόν η “οικονομική”
Xiaomi προχωράει σε τέτοιες κινήσεις, φανταστείτε
τι συμβαίνει στους “ακριβούς” κατασκευαστές:
Τέσσερις συν ένα φακούς έχει το μεσαίο Galaxy A9,
τριπλή εμπρόσθια κάμερα η Huawei Mate Pro 20
από την εταιρία που μπήκε σαν οδοστρωτήρας με
τεράστια επίθεση στο marketing για να διεκδικήσει
τα πρωτεία στην πλατφόρμα Αndroid από την
κραταιά Samsung, ενώ στο internet απλώνεται μια
τεράστια φημολογία για το φωτογραφικό μέρος του
επερχόμενου GalaxyS10 και μιλάει για τουλάχιστον
τριπλή εμπρός κάμερα και ίσως περισσότερο.
Επίσης η ακραία ανταγωνιστικότητα στον κλάδο
σημαίνει ότι εφόσον βγήκε η Samsung στη μεσαία
κατηγορία με “τριπλέτα” φακών, οι υπόλοιποι θα
ακολουθήσουν και θα δούμε σημεία και τέρατα στην
“καυτή” κατηγορία δηλ. στα 200-350 ευρώ όπου
γίνονται οι περισσότερες πωλήσεις.
Η τάση των πολλών καμερών που μόλις τώρα
έρχεται στην επιφάνεια δεν θα είχε νόημα χωρίς
την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και
τη μεγάλη επεξεργαστική ισχύ των μικροσκοπικών
chip CPU. Το να έχεις μεμονωμένες εικόνες από
δύο κάμερες δεν έχει πολύ νόημα αν δεν μπορείς
να αναπαράγεις το εφέ συνεχούς zoom και στις
ενδιάμεσες “εικονικές” εστιακές αποστάσεις.
Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το πετύχει
επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο τη ιδέα της
computational photography:
Δηλ. της φωτογραφίας που είναι εν μέρει πραγματική
και εν μέρει δημιούργημα υπολογιστή. Που βασίζεται
μεν σε πραγματικά στοιχεία αλλά παρεμβάλλει
μια ενδιάμεση εικονική πραγματικότητα. Που
κατασκευάζει φωτογραφίες “too good to be
true” οι οποίες κάποτε θα μπορούσαν να γίνουν
μόνο στα στούντιο της Pixar με τεράστιο κόστος
και τώρα υλοποιούνται μπροστά στα μάτια του
καθημερινού χρήστη. Ο οποίος, εν παρενθέσει,
εθίζεται στην έννοια της assisted reality δηλ. σε
ένα εικονικό κόσμο όπου το πραγματικό και το
τεχνητό συγχέονται γλυκά. Σιγά σιγά, με υποδόριες,
ανώδυνες ενέσεις artificial reality παράγεται
ένα άγνωστο ως τώρα ειδος ανθρώπου για το
οποίο τουλάχιστον ο γράφων διατηρεί σοβαρές
επιφυλάξεις...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

photo.gr
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Φωτογραφία & Λογοτεχνία
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 2η επετειακή εκδήλωση του
ΦΩΤΟγράφου με την ευκαιρία 30 χρόνων από την έκδοσή του

Τ

η διερεύνηση της αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στη φωτογραφία και
λογοτεχνία, την άντληση έμπνευσης από τους λογοτέχνες με βάση
φωτογραφικά θέματα και την όσμωση των ειδών είχε ως αντικείμενο το
στρογγυλό τραπέζι «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» που διοργάνωσε το
περιοδικό μας ως απαρχή των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια από την

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις επερχόμενες διαλέξεις εδώ

Κωστής Αντωνιάδης & Γιώργος Δεπόλλας
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Δημοσθένης Αγραφιώτης, Νίκος Δήμου, Δημήτρης Καλοκύρης & Φώτης Καγγελάρης



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στιγμιότυπο από «πηγαδάκι» πριν την εκδήλωση

πρώτη έκδοση του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ. Οι εκλεκτοί και έγκριτοι εισηγητές Δημοσθένης
Αγραφιώτης καλλιτέχνης διαμέσων, φωτογράφος, Νίκος Δήμου συγγραφέας,
Δημήτρης Καλοκύρης συγγραφέας με συντονιστή τον διδάκτωρ ψυχοπαθολογίας,
συγγραφέα και επισκ. καθηγητή στο Παν/μιο Δυτικής Αττικής Φώτη Καγγελάρη,
μίλησαν για την ικανότητα της φωτογραφίας να αποδίδει νοήματα που η
λογοτεχνία χρειάζεται μακρές διατυπώσεις για να αποδώσει το ισοδύναμο, όσο και
για την αποκρυπτογράφηση της γλώσσας της φωτογραφίας και την φωτογραφία
ως περιεχόμενο και αφορμή για λογοτεχνικά έργα. Η εκδήλωση επισφραγίστηκε
από το ζωηρό ενδιαφέρον των παριστάμενων ακροατών και την υποβολή πολλών
ερωτήσεων προς το πάνελ των ομιλητών ώστε να μπορούμε να μιλάμε για μια
πράγματι γόνιμη ανοικτή συζήτηση.
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ΣΕΚΑΦ
Γνωστές εταιρείες του φωτογραφικού κλάδου
στην ημερίδα της Ξάνθης

Ο

ΣΕΚΑΦ, στο πλαίσιο του πετυχημένου θεσμού των Roadshows,
διοργανώνει την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018, ημερίδα στην Ξάνθη,
προσφέροντας μια ιδανική ευκαιρία συνάντησης των επαγγελματιών
και του φωτογραφικού κοινού της Βορείου Ελλάδας. Στην ημερίδα θα
συμμετάσχουν σημαντικές εταιρίες του φωτογραφικού κλάδου, μέλη
του ΣΕΦΑΦ και συγκεκριμένα οι: Alboom Digital – Δημητριάδης Α.Ε.,
Albumake, Arx Photolab – Ξενοφών Ρωσσίδης, Canon Greece, Δαμκαλίδης
Δ. & Ι. Α.Ε., DigiTrade Greece, Divitec Α.Ε., Fujifilm Hellas Α.Ε.Β.Ε.,
Καμπανάος Α.Ε.Ε., Noritek Ελλάς IKE, Photometron – Αθαν. Μυλωνάς &
ΣΙΑ Ε.Ε. και Στάμος Α.Ε. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της ημερίδας,
θα πραγματοποιηθεί δωρεάν σεμινάριο marketing, ανοιχτό στους
επαγγελματίες φωτογράφους. Στο σεμινάριο θα συμμετάσχει ο σύμβουλος
επιχειρήσεων Θέμης Σαρανταένας (www.marketingconsultant.gr), ο οποίος
θα πραγματοποιήσει δύο μονόωρες εισηγήσεις με θέμα το marketing του
φωτογραφικού καταστήματος. Ο Θέμης Σαρανταένας, πιστοποιημένος
σύμβουλος μάρκετιν και ανάπτυξης επιχειρήσεων & επιχειρηματιών,
διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο, ενώ έχει εξειδικευτεί στην ψυχολογία
του καταναλωτή, αναγνωρίζοντας τους μηχανισμούς για την εμπλοκή
του στη διάδραση της πώλησης με μεγαλύτερη επιτυχία. Οι πετυχημένες
συναντήσεις Roadshows του ΣΕΚΑΦ έρχονται εν αναμονή της μεγάλης
έκθεσης Photovision - IMAGE & TECH expo, που θα πραγματοποιηθεί υπό
την αιγίδα του Συνδέσμου, από τις 5 έως τις 7 Απριλίου 2019 στην Αθήνα.
Ημερίδα: Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018
Ώρες σεμιναρίου: 11:00 – 12:00 και 17:00 – 18:00
Διεύθυνση: 1000 Colors Hotel, Ξάνθη
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Dell Technologies Forum!
Το ψηφιακό μέλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων
Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής, έλαβε χώρα και φέτος το Dell
Technologies Forum. Κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν το παρόν και το μέλλον του
ψηφιακού μετασχηματισμού των σύγχρονων επιχειρήσεων όπως διαμορφώνεται μέσα
από τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ παράλληλα στον εκθεσιακό χώρο παρουσίασαν όλες οι
τεχνολογίες αιχμής από την Dell EMC και τους συνεργάτες της.

Μ

έσα από ομιλίες, ανοιχτές συζητήσεις, παρουσιάσεις και hands-on, οι επισκέπτες
στο Dell Technologies Forums είχαν την ευκαιρία να δουν λύσεις για τον
εκσυγχρονισμό των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών με την αξιοποίηση των
εργαλείων και των πλεονεκτημάτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Στο επίκεντρο
της θεματολογίας ήταν και ο ρόλος των σύγχρονων δομών πληροφορικής (IT) στις
επιχειρήσεις αλλά και η αξιοποίηση τεχνολογιών όπως η Εικονική και Επαυξημένη
Πραγματικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ανάλυση Δεδομένων, η Μηχανική Μάθηση,
το virtualization αλλά και η αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών cloud υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο του Dell Technologies Forum στην Αθήνα, είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα
αποτελέσματα της έρευνας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία δημοσκοπήσεων για λογαριασμό της Dell
EMC σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο, και για πρώτη φορά φέτος και στην Ελλάδα σε
δείγμα 100 μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων απ’ όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της
ελληνικής αγοράς. Τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασε η κ. Μαρία
Οικονομίδου, Country Manager Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, Dell EMC (τα οποία θα
δούμε αναλυτικότερα σε επόμενη έκδοση του Photobusiness Weekly). Στη συνέχεια
ακολούθησε ξενάγηση στον εκθεσιακό χώρο της εκδήλωσης όπου είχαμε είδαμε λύσεις
τόσο στα προϊόντα client, όσο και στις επιχειρησιακές λύσεις.
Ευχάριστη έκπληξη της ημερίδας ήταν η εμψυχωτική ομιλία του τριαθλητή James
Lawrence, γνωστού και ως Iron Cowboy, με θέμα «Redefine Impossible», ο οποίος
μοιράστηκε μαζί μας την εμπειρία του απ’ τον άθλο που πραγματοποίησε μέσα σε 50
ημέρες στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ σε κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο, και που του
χάρισε μια θέση στο Guinness Book of World Records. Το μυστικό της επίτευξης του
δύσκολου, και για πολλούς ακατόρθωτου, στόχου του ήταν η επιμονή, η προσήλωση
και η ομαδική δουλειά. Αυτές οι αρχές θεωρεί πως μπορούν να εφαρμόζονται και στον
κόσμο των επιχειρήσεων και να εμπνέουν τους ανθρώπους που δημιουργούν σ’ αυτές.

 435 • 

29  

 2018



13

ON LINE 

 

O IMAGING - E 

  


 435 • 

29  

 2018



14

ON LINE 

 

O IMAGING - E 

WORKSHOP ΣΤΟ STUDIO
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No) 

10:00 - 16:00

  Still Life
Still life MASTERCLASS  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
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Photoshop
Elements
Οικονομική έκδοση

ί

σως στην Ελλάδα δεν είναι
και τόσο γνωστό, αλλά στο
εξωτερικό αρκετοί φωτογράφοι
που χρειάζονται κάτι απλό
για την βασική οργάνωση
καιεπεξεργασία των φωτογραφιών
τους χρησιμοποιούν το Elements,
μια ας πούμε “περιορισμένη”
έκδοση του Photoshop. Ανάμεσα
στα νέα χαρακτηριστικά είναι το
Home Screen που καθοδηγεί τους
χρήστες σε πιθανά updates, δίνει
ιδέες και χειρίζεται τις παρουσιάσεις
(slideshow). Πιο εύκολα είναι
για τους αρχάριους και τα κολάζ
από έτοιμα templates με τη
δυνατότητα προσθήκης καρέ και
αλλαγής φόντων. Στο πρόγραμμα
ενσωματώνονται 53 oδηγοί για
ειδικές τεχνικές όπως προσθήκη
κειμένου, διπλοεκθέσεις,
υδατογραφήματα, αλλαγή στιλ
κλπ. Να σημειώσουμε ότι όπως
και οι προηγούμενες εκδόσεις του
Εlements και εδώ χρησιμοποιείται
η βασική “μηχανή” του Photoshop
δηλ. η επεξεργαστική ισχύς είναι
ίδια. Το πρόγραμμα διατίθεται
μόνον ως αυτόνομο (standalone)
και όχι σε συνδρομητική βάση
(Creative Cloud) όπως τα υπόλοιπα
της Adobe.

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.
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Leica M10-D
Ψηφιακός μινιμαλισμός

Ο

ι οπαδοί της Leica είναι μια περίεργη φωτογραφική φυλή. Επιμένουν στην τηλεμετρική αρχιτεκτονική για το
σύστημα εστίασης με την κουκίδα και τους διάσημους φακούς Leica M και ορκίζονται στην γερμανική ποιότητα. Μια
ειδική έκδοση της γνωστής Leica M10 είναι η Μ10-D που μόλις λανσαρίστηκε από το εργοστάσιο του Solms. Eίναι τόσο
βασική, μινιμαλιστική και ακραία που εκπλήσσει. Πρόκειται για τη μοναδική digital μηχανή χωρίς καθόλου οθόνη και με
απειροελάχιστα χειριστήρια. Έχει θυσιάσει την ψηφιακή “πολυπλοκότητα” προς χάρη της μινιμαλιστικής εμπειρίας και όλες
οι απαραίτητες για ρεφλέξ ρυθμίσεις πραγματοποιούνται μέσω συνδεδεμένου app από smartphone ή tablet. Στη θέση της
πλάτης όπου δέσποζε η οθόνη, τώρα βρίσκεται μόνον ένας περιστροφικός επιλογέας για το On/Off, την ενεργοποίηση του
WiFi και την αντιστάθμιση έκθεσης. Διάφραγμα και ταχύτητα επιλέγονται αποκλειστικά με μηχανικό τρόπο από το φακό
και τον σχετικό επιλογέα στο επάνω δεξιά τμήμα ενώ αν επιλεγεί το Α η μηχανή περνάει στην λειτουργία προτεραιότητας
διαφράγματος. Στο εσωτερικό είναι απαράλλαχτη η Μ10 δηλ. με full frame αισθητήρα 24megapixel, τον επεξεργαστή Leica
Maestro II, τηλεμετρικό οπτικό σκόπευτρο, ευαισθησία ISO 100-50.000 και burst mode 5fps.

Υοngnuo YN 35mm f/1,4
Νέος πιο φωτεινός 35άρης

Η

γνωστή μας από τα φλας Yongnuo την τελευταία
διετία έχει επεκταθεί στον κόσμο των οπτικών
με μερικά μοντέλα σταθερής εστιακής απόστασης και
κύριο γνώρισμα τη χαμηλή τιμή. Η πιο πρόσφατη
προσθήκη στο σύστημα είναι ένας πιο γρήγορος
35mm f/1,4 που θα προστεθεί στους 35mm f/2 που
ήδη κυκλοφορούν για μοντούρες Nikon ΑF και
Canon EF. Θα αποτελείται από 11 κρύσταλλα σε
9group, θα έχει ίριδα διαφράγματος επτά πτερυγίων
και ελάχιστη απόσταση εστίασης 35cm που καταλήγει
σε μεγέθυνση 0.15x. Το αρκετά σεβαστό βάρος θα
φθάνει τα 810γρ. και οι διαστάσεις 82x111mm. Είναι
άγνωστο ακόμη πότε θα αρχίσει η παραγωγή και
ποιά τιμή θα διαμορφώσει.
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Venus optics
Laowa 10-18mm

Η

όχι και τόσο γνωστή Anhui
Changgeng Optics Technology Co.,
Ltd (ή Venus Optics) εδρεύει στη μικρή
πόλη Hifei της Κίνας κοντά στην Σαγκάη.
Ιδρύθηκε μόλις το 2013 και τα τελευταία
δύο χρόνια ακούγεται αρκετά με νέα
προϊόντα που πλασσάρονται στο Ηi end
αλλά με καλές τιμές. Ο υπερευρυγώνιος
manual focus 10-18mm f/4,5-5,6 είναι
τοτελευταίο δημιούργημα της εταιρίας
και θα παράγεται για Sony E-mount.
Καλύπτει και τις full frame μηχανές της
Sony και σχεδιάστηκε με γνώμονα το
χαμηλό βάρος και το μικρό μέγεθος.
Το ελεύθερο μήκος του είναι μόλις 9cm
κια ζυγίζει κάτι λιγότερο από μισό κιλό
(495gr.). O φακός καλύπτει οπτικά πεδία
130-102° και αποτελείται από14 οπτικά
στοιχεία κατανεμημένα σε 10 ομάδες.
Λόγω του κυρτού εμπρός στοιχείου έχει
προβλεφθεί θέση φίλτρων στο πίσω
στοιχείο με σπείρωμα 37mm.

Pentax Ricoh WG
WG-60
60
Mε υποστήριξη FlashΑir SDcard

T

o μοντέλο WG-60 που αντικαθιστά τη WG-50 επί τηςουσίας δεν έχει καμία
διαφορά πλην της υποστήριξης για Flashair κάρτες SD με WiFi ώστε να μπορεί
να συνδέεται με mobile συσκευές. Κατά τα λοιπά παραμένει πανομοιότυπη με
το προηγούμενο μοντέλο που είχε αισθητήρα ΒSI CMOS 16Megapixel, φακό
ισοδύναμο με 28-140mm, οθόνη 2,7in. και αδιαβροχοποίηση ως βάθος 14m. Η
μηχανή θα κυκλοφορεί σε δύο χρώματα κόκκινο και μαύρο ενώ δεν θα εξάγεται
στηναγορά των ΗΠΑ.

Lexar
Τέλος στις XQD κάρτες

Θ

υμάστε την ιστορία της Lexar που εγκαταλείφθηκε από τη
Micron Technologies το 2017 και μετά μια περίοδοπαύσης
εργασιών περιήλθε στην κινέζικη Longsys; Με την επανέναρξη
της παραγωγής η Lexar είχε δηλώσει ότι θα συνέχιζε την
παραγωγή καρτών XQD. Τελικά το σκηνικό ανατρέπεται από
μια είδηση που μόλις διέρρευσε όπου η Lexar εγκαταλείπει
αυτό το φορμά με δεδομένη την μονοπωλιακή θέση της Sony
που δεν ενθαρρύνει την επένδυση. Αντ αυτού θα στραφεί
στο επερχόμενο φορμά CFExpress που εμφανισιακά είναι ίδιο
αλλά έχει διαφορετική αρχιτεκτονική και δίαυλο με δυνατότητα
διαμεταγωγής ως 8GB/sec.
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To πλέον επαγγελματικό λογισμικό
για Βιομετρικές φωτογραφίες
ταυτότητας, διαβατηρίων, Visas κλπ.

Συμβατό με τις προδιαγραφές
ICAO και τις εθνικές
προδιαγραφές ασφαλείας
Ενσωματώνει database με
περισσότερα από 280 πρότυπα
μεγεθών για πάνω από 87 χώρες

Γιατί ID Photos?

Επαγγελματικό, αλλά εύκολο στη χρήση

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα λογισμικά
επεξεργασίας φωτογραφιών το ID Photos έχει
σχεδιαστεί ειδικά για τη φωτογραφία διαβατηρίων
και ταυτότητας. Γι’ αυτό είναι ένα από τα
γρηγορότερα και πιο ακριβή εργαλεία στην αγορά
σήμερα. Χρειάζονται μόνο 10 δευτερόλεπτα από
τη φόρτωση και την επαλήθευση μιας εικόνας
μέχρι την τελική εκτύπωση.

Ο ενσωματωμένος οδηγός βοηθά τον χειριστή με 4
απλά βήματα για να τελειοποιήσει τις φωτογραφίες
διαβατηρίου. Για κάθε περίπτωση, εμφανίζονται οι ειδικές
για κάθε χώρα απαιτήσεις, με συμβουλές για τον τρόπο
λήψης της φωτογραφίας (π.χ. χρώμα φόντου, προβολή
κεφαλιού, εκφράσεις προσώπου). Χάρη σε αυτό, ο
καθένας μπορεί να ετοιμάσει φωτογραφίες ταυτότητας που
συμμορφώνονται με τα πρότυπα οποιουδήποτε κράτους

Για περισσότερες πληροφορίες και την παραγγελία σας sales@digitrade.gr
T: 0030-211-800 9395 | M: 0030-697-4343257
www.digitrade.gr | www.facebook.com/Digitrade.Greece
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Η στιγμή που περνάει και δε χάνεται
Πρώτη ατομική έκθεση του δημοσιογράφου Νίκου Μεγγρέλη

Η

έκθεση ξετυλίγει το πάθος του γνωστού δημοσιογράφου Νίκου Μεγγρέλη για τη φωτογραφία. Ο ίδιος, μιλώντας
για την απόπειρά του να εκθέσει για πρώτη φορά τις φωτογραφίες του, σημειώνει: “«Aιχμαλωτίζοντας» τη
στιγμή μπορείς να εκτιμήσεις την αξία της. Πρώτα από όλα την αξία της ίδιας της ζωής. Ότι είσαι ζωντανός, με δύο
χέρια, δυο πόδια και ένα μυαλό να λειτουργεί. Και ταυτόχρονα εκτιμάς αυτό που βλέπεις. «Βλέπεις» τις λεπτομέρειές
του, το ψηλαφίζεις, το αφουγκράζεσαι. Είτε αυτό είναι ένα τοπίο, είτε ένα πορτρέτο, είτε ένα στιγμιότυπο. Η αξία
της φωτογραφίας δεν κρίνεται μόνο από τη στιγμή του κλικ αλλά και σε βάθος χρόνου...”. Η έκθεση περιλαμβάνει
φωτογραφίες τραβηγμένες σε πολλά μέρη του κόσμου, από την Βαγδάτη και το Μαρακές μέχρι τη Βιέννη και την Πάρο.
Εγκαίνια: Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, 20:00
Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Νοεμβρίου 2018
Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα
Πληροφορίες: iFocus, https://www.ifocus.gr
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Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
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ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ ΦΑΣΗ «Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ»
1O ΔΩΡΟ

2O ΔΩΡΟ

3O ΔΩΡΟ

*3 LAYFLAT PHOTOBOOK
42x30cm  20  
(40   ),     ,
      
(450 gsm),        189€

*3 LAYFLAT PHOTOBOOK
42x30cm  20  
(40   ),     ,
      
(450 gsm),        189€

*3 LAYFLAT PHOTOBOOK
42x30cm  20  
(40   ),     ,
      
(450 gsm),        189€

& 81)4 89310#*+) 3#5374
50x70cm   Myikona
High Definition,   210€

& 7&+ 89310#*+) 3#5374
50x70cm   Myikona
High Definition,   140€

& *34 89310#*+4 3#534
50x70cm   Myikona
High Definition,   70€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ:

€399

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ:

  15            
             
       Photobook HD,     ,
 30x30cm    , 40  

50%

Όλοι
κεδίζουν ΕΚΠΤΩΣΗ

€329

Αξία δώρων

€50

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ:

€259

ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΩΡΩΝ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ»

Έκαστο

=    "         «! »
        50%    photobook HD.
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

   " &     "$ :

www.photo.gr/NationalGarden
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Thessaloniki PhotoBiennale 2018
Εργαστήριο Photobook στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Κ

άθε photobook δεν είναι μια απλή έντυπη συλλογή φωτογραφιών αλλά αποτελεί μια αυτόνομη φωτογραφική
πρόταση. Στο εργαστήριο που διοργανώνει το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης με εισηγήτρια τη φωτογράφο
Λία Ναλμπαντίδου, στο πλαίσιο της φετινής PhotoBiennale, θα γίνει αναφορά σε θεσμούς και διεθνή photobook
events, ενώ θα μελετηθούν δέκα photobook σύγχρονων καλλιτεχνών. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των
συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο είδος φωτογραφικής αφήγησης. Στο τέλος του εργαστηρίου,
συνολικής διάρκεια είκοσι ωρών, οι συμμετέχοντες θα έχουν ολοκληρώσει ένα photobook dummy. Στο κόστος
συμμετοχής δεν περιλαμβάνονται τα υλικά κάθε photobook dummy. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο
εργαστήριο είναι οι συμμετέχοντες να έχουν μία σχετικά ολοκληρωμένη φωτογραφική σειρά είκοσι-τριάντα εικόνων
και ένα μικρό κείμενο μέχρι 200 λέξεις ή ένα εξελισσόμενο photobook dummy και ένα μικρό κείμενο μέχρι 200 λέξεις.
Δηλώσεις: έως 7 Νοεμβρίου
Κόστος συμμετοχής: 75,00 ευρώ/ άτομο
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: Έλλη Τσίνογλου, Τηλ. 2310566716, info.thmp@culture.gr
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»°Ä¹Ãª °«ÁÃËÄ». ºÞîéáòè 60, 115 21 AõÜîá, ôèì: 210 6469432, 210 6453230,

e1: tipoma@otenet.gr
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Τα κορίτσια κοιμούνται επάνω
Εκθεση Ρέας Παπαδοπούλου

Σ

ε μια εποχή που τα κορίτσια είχαν ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση στην μόρφωση, ένα
σχολείο της Τήνου δεχόταν οικότροφους κάθε θρησκείας και δόγματος από αριστοκρατικές
οικογένειες της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, κορίτσια του νησιού και ορφανά. Η
φωτογράφος Ρέα Παπαδοπούλου επιστρέφει στη σχολή των Ουρσουλινών στα Λουτρά της
Τήνου και συνθέτει μια σειρά εικόνων με βάση τις μνήμες που κουβαλά ο χώρος. «Με τις
εικόνες μου πατώ στα βήματά τους στα δωμάτια στις τάξεις, μέσα από τους διάδρομους στον
κήπο. Παρατηρώ μικρά προσωπικά αντικείμενα. Διαβάζω μεγάλες λίστες ονομάτων, τη μνήμη
του σχολείου». Την έκθεση επιμελήθηκε ο Παναγιώτης Παπουτσής.

Διάρκεια έκθεσης:
έως 3 Νοεμβρίου
Διεύθυνση:
Μελάνυθρος | Χώρος Τέχνης, Ζάππα
4, Καλλιμάρμαρο, Αθήνα
Πληροφορίες: Μελάνυθρος |
Χώρος Τέχνης, Τηλ. 2103636904,
info@melanithros.gr, http://www.
melanithros.gr

Έκθεση αστροφωτογραφίας
Όμιλος Φίλων Αστρονομίας
Θεσσαλονίκης

Ο

Όμιλος Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης,
σε συνεργασία με τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα
Ανδρών Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει σε έκθεση
τις αστρονομικές φωτογραφίες των μελών του. Ο
Όμιλος Φίλων Αστρονομίας ιδρύθηκε το 1997.
Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν σεμινάρια
αστρονομίας, εργαστήρια αστροπαρατήρησης και
αστροφωτογραφίας και εκδηλώσεις παρατήρησης
ανοιχτές στον κόσμο
Εγκαίνια: Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, 19:30
Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Αίθουσα Τέχνης της Φ.Α.Α.Θ., Αγίας
Σοφίας 38, Θεσσαλονίκη
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Με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αθλητικών εταιριών
www.marathonexpo.gr

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

8 -10 NOE 2018
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ TAE KWON DO)

ΑΘ
ΘΛΗΤΙΣΜ
ΣΜΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΥΓΕΙΑ

Στο πλαίσιο
του Αυθεντικού
Μαραθωνίου Αθήνας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ
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Φωτογραφίζω κτήρια δεκαετιών 1950 & 1960
Σειρά φωτογραφικών εργαστηριών της MONUMENTA

H

MONUMENTA διοργανώνει με
τη συνεργασία του φωτογράφου
Jeff Vanderpool σειρά πρωτότυπων
φωτογραφικών εργαστηρίων με θέμα
«Φωτογραφίζω κτήρια δεκαετιών 1950
& 1960». Στόχος των εργαστηρίων είναι
οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν την
τέχνη της φωτογραφικής καταγραφής
και τη μεθοδολογία της επιτόπιας
καταγραφής κτηρίων. Το εργαστήριο
θα καλύψει τις τεχνικές γνώσεις
που απαιτούνται κατά τη διάρκεια
της φωτογράφισης, την ψηφιακή
επεξεργασία των φωτογραφιών καθώς
και τις ανάγκες της τεκμηριωτικής
φωτογράφισης. Θέμα του πρώτου
εργαστηρίου είναι οι κατοικίες και οι
πολυκατοικίες που κτίστηκαν στην
Αθήνα, τις δεκαετίες 1950 & 1960. Οι
συμμετέχοντες θα πάρουν μέρος σε δυο
φωτογραφικές εξορμήσεις, στη διάρκεια
των οποίων θα πραγματοποιηθούν
καταγραφές και τέσσερα θεωρητικά
μαθήματα. Το φωτογραφικό υλικό του
εργαστηρίου θα ενταχθεί στο αρχείο
καταγραφής της αστικής εταιρείας
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
MONUMENTA, η οποία, με στόχο
την προστασία της φυσικής και της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας
και Κύπρου, περιλαμβάνει στις δράσεις
της την εκπόνηση προγραμμάτων
καταγραφής κτηρίων από το 2013.

Διάρκεια: 3 εβδομάδες
Συναντήσεις: Τετάρτη 7,14, 21 Νοεμβρίου, 18:30 - 20:30 και Σάββατο 10, 17
Νοεμβρίου 11:00-14:00
Τόπος διεξαγωγής: Παλλάδος 21, 2ος όροφος, πλατεία Ηρώων Ψυρρή, Αθήνα
Κόστος: €80 / €70 μέλη MONUMENTA / €50 φοιτητές
Πληροφορίες: MONUMENTA, Τηλ. 6973308857 (Ειρήνη Γρατσία),
info@monumenta.org, http://www.monumenta.org

TokyoKyotoTokyo
Έκθεση του Ιωάννη
Μαλέκου

Σ

ε ένα ταξίδι από το Τόκιο
στο Κιότο και πίσω, ο
Ιωάννης Μαλούνης συνθέτει ένα
φωτογραφικό ημερολόγιο, με
στιγμιότυπα καθημερινής ζωής
στην Ιαπωνία.
Διάρκεια έκθεσης: έως 25
Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Χώρος Τέχνης
-ισμός, Ευπατριδών 17 και
Τριπτολέμου 7, Γκάζι, Αθήνα
Πληροφορίες: Χώρος Τέχνης
-ισμός, Τηλ. 2103463990, info@
ismos.gr, http://www.ismos.gr
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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
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
05

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

01

ISSN 1105-3941

ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone;
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου...
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...

9 771105 394004

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

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

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

Cover.indd 1

Cover_street_Final.indd 1

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

Ιστορία & αισθητική

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
MINI PORTFOLIO

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom

Cover_.indd 1

Νο 18:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
& ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ.
Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
7 Φεβρουαρίου
2019

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

01

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

9 771105 394004

42

5252

Σελίδες
με δικές
τις δικές
νυχτερινές
λήψεις
όλων
ειδών!
Σελίδες
με τις
σαςσας
νυχτερινές
λήψεις
όλων
των των
ειδών!

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!
ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

09

9 771105 394004

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...

!

 !

!


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

94

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Πέντε γνωστοί
Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!
αποκαλύπτουν!

Αναδρομή στην
Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
φωτογραφίας
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

24/1/2018 4:53:51 μμ

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

MHXANEΣ
& ΦΑΚΟΙ
ΤΗ ΝΥΧΤΑ
Επιλέξτε
τον κατάλληλο
εξοπλισμό
MHXANEΣ
M
HXANEΣ
& ΦΑΚΟΙ
ΓΙΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΝΥΧΤΑ
Επιλέξτε
τον κατάλληλο
εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
Τρίποδα,
μονόποδα,
ιντερβαλόμετρα
& ειδικές
τεχνικές
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
Σ
ΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
Τρίποδα,
μονόποδα,
ιντερβαλόμετρα
& ειδικές
τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
painting
• Τοπική
εκφώτιση
• Όλα
το θόρυβο
ΕΙΔΙΚΕΣ
Ε
ΙΔΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
LightLight
painting
• Τοπική
εκφώτιση
• Όλα
για τογια
θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Βασικές
διορθώσεις
στο Lightroom:
και αποθορυβοποίηση
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
E
ΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Βασικές
διορθώσεις
στο Lightroom:
HDR HDR
και αποθορυβοποίηση
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Τοπίου
• Πλανητική
• Βαθέος
ουρανού
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Α
ΦΙΕΡΩΜΑ
ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Τοπίου
• Πλανητική
• Βαθέος
ουρανού
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 4 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

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

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

31/5/2018
31/5/2018 1:24:22
μμ 1:24:22 μμ

Δωρεάν
μεταφορικά*!
*Για αγορές άνω των €25

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400

18+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd 1
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Το πορτραίτο και τα είδη του
Σεμινάριο φωτογραφίας

Κ

ατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες
θα γνωρίσουν τα κύρια είδη πορτραίτου και τα
τεχνικά μέσα που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν για
να πετύχουν το κάθε είδος. Το σεμινάριο αποτελείται
τόσο από θεωρητικό όσο και πρακτικό μέρος. Στο
πρώτο θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση βασικών
εκπροσώπων του κάθε είδους και συζήτηση της
κάθε προσέγγισης, ενώ στο πρακτικό μέρος οι
συμμετέχοντες θα δουλέψουν σε στούντιο με
μοντέλο, χρησιμοποιώντας φώτα και ανακλαστήρες
και στο δρόμο, με φυσικό δρόμο ανάλογα το είδος
πορτραίτου. Παράλληλα θα γίνει επίσης αναφορά στη
μετέπειτα επεξεργασία. Το σεμινάριο διοργανώνουν
οι φωτογράφοι Δημήτρης Ρουστάνης και Ανδρέας
Κατσικούδης.
Έναρξη: Κυριακή 4 Νοεμβρίου
Διάρκεια: 3 μήνες (36 ώρες)
Συναντήσεις :κάθε Κυριακή 11:30 - 14:30
Χώρος διεξαγωγής: Cinemarian (Γενναίου
Κολοκοτρώνη 42, Αθήνα) και εξωτερικοί χώροι στην
Αθήνα
Κόστος: 150 ευρώ | προπληρώνεται στο τέλος του
πρώτου μαθήματος
έκπτωση σε μαθητές του Ανδρέα Κατσικούδη και σε
συμμετέχοντες προηγούμενων σεμιναρίων
Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής: Δημήτρης
Ρουστάνης, Τηλ. 6972799787, dimitriscanon@
hotmail.com, facebook: dimitris roystanis

Στήθος με Στήθος #bOObs
Έκθεση της Σύλβιας Κουβέλη

Ο

ι γυναίκες που ποζάρουν για το #bOObs αποκαλύπτουν το στήθος
τους οικειοθελώς με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο
του μαστού. Δεν είναι μοντέλα που έχουν προσληφθεί για το σκοπό αυτό,
ούτε είναι απαραίτητο να έχουν επηρεαστεί οι ίδιες -άμεσα ή έμμεσααπό τον καρκίνο του μαστού. Στόχος της έκθεσης της Σύλβιας Κουβέλη
είναι, φέρνοντας το γυναικείο στήθος στο επίκεντρο της συζήτησης, να
ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει σχετικά με τους κινδύνους αλλά και
τους τρόπους πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Τη μέρα των εγκαινίων,
ο Δρ. Μιχάλης Φιλιππίδης, γυναικολόγος – χειρουργός μαστού στο
Mediterraneo Hospital, θα μιλήσει στο κοινό για την πρόληψη του καρκίνου
του μαστού. Παράλληλα, η ομάδα του Matcha Maiden, θα προσφέρει
ροφήματα και energy balls. Η συζήτηση ξεκίνησε από τις γυναίκες που
φωτογραφήθηκαν για το πρότζεκτ, ενώ συνεχίζεται καλώντας θεατές
ανεξαρτήτως φύλου να πάρουν μέρος στην πρωτοβουλία. Την έκθεση
επιμελήθηκε η Δώρα Λαβαζού.
Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα
Πληροφορίες: iFocus, https://www.ifocus.gr
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