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Editorial
Η φωνή στην άλλη άκρη του τηλεφώνου
ήταν βραχνή και ελαφρώς ειρωνική.
«Ποιος είναι αγαπητέ μου φίλε αυτός
ο ...Σκουλός που το παίζει φωτογράφος
μόδας στα media; Τον ξέρει η ...μάνα του;
Είμαι 59 ετών, δουλεύω δεκαετίες ως
φωτογράφος, έχω μαγαζί, συμμετέχω στις
δράσεις των σωματείων μας... Αυτόν τον
τύπο δεν τον έχω ξανακούσει! Δεν τον έχω
συναντήσει πουθενά!...Που τους βρίσκουν
όλους αυτούς τους περιεργους τα κανάλια;
Μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ;...»

Τ

ο γεγονός είναι πέρα για πέρα πραγματικό
και δεν είναι σίγουρα το μοναδικό. Είμαι
απολύτως βέβαιος ότι και πάρα πολλοί άλλοι
γνωστοί και φίλοι στον περίγυρό σας θα
σας έχουν θέσει ακριβώς το ίδιο ερώτημα
βλέποντας τυχαία ή εκ πεποιθήσεως -γιατί όχιτο «Greece’s Next Top Model» στο STAR.
Το γεγονός χρήζει ανάλυσης γιατί είναι άκρως
αποκαλυπτικό του χάσματος που υπάρχει
στην ενημέρωση μεταξύ της παλιάς και της
νέας γενιάς φωτογράφων. Και η διάκριση
προς αποφυγή παρανοήσεων δεν είναι
αυστηρά ηλικιακή: νέους θεωρώ όσους
έχουν προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση
πραγμάτων και παλιούς όσους δεν μπορούν
να ξεκολλήσουν από το «ένδοξο» παραλθόν
της φωτογραφίας... Παλιά είχαμε τον αξέχαστο
Ντίνο Διαμαντόπουλο. Ήταν πρώτος σε όλα.
Στις κριτικές επιτροπές των καλλιστείων,
στα πρωϊνάδικα της νεόκοπης τότε ιδιωτικής
τηλεόρασης, στις συνεντεύξεις σε εφημερίδες
και περιοδικά για θέματα φωτογραφικά και όχι
μόνον. Ήταν ο super star του φωτογραφικού
κλάδου. Έφυγε ξαφνικά από τον μάταιο
τούτο κόσμο πριν ακριβώς 10 χρόνια σε
ηλικία 55 ετών και μαζί του έφυγε κι όλο
το glamour της ελληνικής φωτογραφίας.
Όμως μαζί του εκείνη την εποχή έφυγαν και
τα «παραδοσιακά» μέσα ενημέρωσης και
επικοινωνίας. Την θέση τους κατέλαβε το
διαδίκτυο και τα social media.
To FB, το instagram και τόσα άλλα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Μία σπάνια ευκαιρία είχαν οι Αναγνώστες του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ αλλά και όλοι οι
ενδιαφερόμενοι να ακούσουν από τα πλέον υπέυθυνα χείλη και από τους καλύτερους
γνώστες του θέματος πολλά και σημαντικά ζητήματα για την σχέση της φωτογραφίας
με την ζωγραφικής σήμερα αλλά και στο παρελθόν.
Ιδού το «σπάνιο» πάνελ των εισηγητών στη φωτ. από αριστερά:
Ηρακλής Παπαϊωάννου, Διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης,
Κατερίνα Κοσκινά, Διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης,
Κωστής Αντωνιάδης, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, φωτογράφος,
Πάνος Χαραλάμους, Πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών &
Φώτης Καγγελάρης, Ψυχοπαθολόγος, συγγραφέας σε ρόλο συντονιστή της συζήτησης.
Επόμενο ραντεβού: Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου με θέμα «Φωτογραφία & Νόμος»,
ώρα 19:00, στον ίδιο χώρο, με καλεσμένους επιφανείς νομικούς της χώρας μας.
Μην το χάσετε!

«...    ;»
Αγεφύρωτο το χάσμα μεταξύ νέων και παλιών φωτογράφων
Ο Σκουλός λοιπόν και πάρα πολλοί άλλοι φωτογράφοι της γενιάς του
δεν έχουν πάει ποτέ σε συνελεύσεις των σωματείων του κλάδου. Δεν σήκωσαν
ποτέ πανώ έξω από το αστυνομικό μέγαρο στην Κατεχάκη για θέματα που
απασχολούν το φωτογραφείο της γειτονιάς. Ζουν, υπάρχουν και επικοινωνούν
στο περιβάλλον του διαδικτύου αλλά και μέσα από τις σελίδες μεγάλων
περιοδικών μόδας κάτι που οι παλιοί φωτογράφοι είτε αρνούνται πεισματικά
να το αποδεχθούν είτε απλά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν.
Σχεδόν 41.000 ακολούθους έχει ο Σκουλός στο instagram. Την ίδια στιγμή
οι «παλιοί» δεν ξέρουν καν τι είναι το instagram. Οι νέοι φωτογράφοι
ενημερώνονται από το διαδίκτυο, οι παλιοί από τις ειδήσεις των 8. Οι νέοι
χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια smartphone με πολύ καλή κάμερα μαζί φυσικά
με τις «κανονικές» μηχανές, οι παλιοί θεωρούν ιεροσυλία να φωτογραφίσουν
με κάτι άλλο εκτός από μία «κανονική» φωτογραφική μηχανή και κάποιοι δεν
θέλουν καν ν’αγοράσουν κινητό! Οι διαφορές δυστυχώς είναι πολλές. Είναι
βαθύ, μεγάλο, αγεφύρωτο το χάσμα. Πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικούς
κόσμους. Σε λίγο, και σύντομα όσο δεν το φανταζόμαστε, η έλευση της τεχνητής
νοημοσύνης θα κάνει το χάσμα δυσθεώρητο, απέραντο, ατελείωτο.
Ας ετοιμαζόμαστε.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«... !"#$! %&$'  ($) * &% *$#+ !$,...»
SUZAN SONTAG
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ.
Ήρθε το Φθινόπωρο και τα σχολεία άνοιξαν ξανά, αλλά μπορείτε
να κρατήσετε ζωντανές για πάντα τις ιστορίες από τις καλοκαιρινές
διακοπές.

Αγοράστε έναν Canon Selphy CP 1300 και εκτυπώστε τις αγαπημένες
φωτογραφίες σας σε αυτοκόλλητα.
Δείτε περισσότερα στη διεύθυνση www.canon.gr/funwithselphy

 436 • 

5



 2018



3

ON LINE  

  

O IMAGING - E 

")"*(!

Retouch για $0.25, $5 and $10...
Δείτε τα αποτελέσματα!

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,
"$%&': 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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ΕΙΜΑΙ Η ΝΕΑ NIKON FULL FRAME D850. Ο ισχυρός συνδυασμός υψηλής
ταχύτητας και υψηλής ανάλυσης. Χάρη στον αισθητήρα 45,7 MP FX CMOS με οπίσθιο φωτισμό
της Nikon και την ταχύτητα λήψης 9* καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), η νέα D850 ανοίγει έναν νέο
κόσμο δυνατοτήτων. Είτε φωτογραφίζετε γάμους είτε τοπία, διαφημιστική αθλητική φωτογραφία
ή μόδα, με ISO 64 έως 25600, κορυφαίο οπτικό σκόπευτρο, AF 153 σημείων, λειτουργία άηχης
λήψης, μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, video time lapse ποιότητας 8K** και πλήρους κάδρου
4K UHD, η D850 αποτυπώνει εικόνες και video που πάντα θεωρούσατε αδύνατο να γίνουν.
Εξοπλίστε τη νέα σας D850 με τους βραβευμένους φακούς NIKKOR για να φωτογραφίζετε
περισσότερα. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση nikon.gr
* Απαιτεί το EN-EL 18B και το προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D18.
**Απαιτεί ρυθμίσεις περιοδικού χρονοδιακόπτη και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή
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Nothing is free ...  Flickr
H περίπτωση flickr χτυπάει καμπανάκι για το cloud photo storage
Γράφαμε για το Flickr πριν δύο χρόνια στο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ: “Είναι ίσως το πιο καθιερωμένο στη

συνείδηση των φωτογράφων οnline photo storage
service, που έχει εξελιχθεί πολύ στο διάβα του χρόνου.

Ο

ι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν album, να
κάνουν tag, geotag, να σχολιάσουν, να μοιραστούν
ή να δουν στατιστικά. Ακόμη και βασική επεξεργασία για
κροπάρισμα, διόρθωση κόκκινων ματιών κλπ. Πρόσφατα
ενσωματώθηκαν δύο ακόμη λειτουργίες: Camera Roll
που κατατάσσει το φωτογραφικό υλικό με χρονολογική
σειρά και το Uploader το οποίο ανεβάζει φωτογραφίες από
οποιοδήποτε folder του βασικού υπολογιστή ή εξωτερικό
αποθηκευτικό μέσο. Σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα
συναρπάζει η γενναιοδωρία του Flickr με το 1TB (καλά
διαβάσατε 1Terrabyte) δωρεάν αποθηκευτικού χώρου...
Μόνος περιορισμός τα 200MB ανά φωτογραφία που δεν
θα προβληματίσουν κανένα παρά κατόχους μηχανών
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μεσαίου φορμά και αν… Μολονότι το Flickr είναι γνωστό κυρίως
στους φωτογραφικούς κύκλους δεν αγνοεί το video, αφήνοντας
δυνατότητα ανεβάσματος clip ως 1GB έκαστο ή διάρκειας 3min.
Αν κάποιοι δεν αρκούνται στο στάνταρ πακέτο 1ΤΒ, μπορούν να
το απολαύσουν χωρίς διαφημίσεις με ετήσια δαπάνη $50. Υπάρχει
και το δεύτερο πακέτο (Doublr) διπλάσιας χωρητικότητας 2ΤΒ και
ετήσιου κόστος $499 αλλά δεν ξέρουμε ποιός είναι διατεθειμένος
να δώσει τόσα πολλά σε σύγκριση με την εξαιρετική δωρεάν
παροχή...»
E, λοιπόν ξεχάστε ό,τι ξέρατε. Αποχαιρετίστε το αγαπημένο σας free
εργαλείο online photo storage. Πριν οκτώ μήνες εξαγοράστηκε από
την όχι και τόσο γνωστή SmugMug από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη
Οath. Inc. που με τη σειρά του είχε εξαγοράσει το πολύπαθο Flickr
από τη Υahoo. Τα οικονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα της
Yahoo είναι γνωστά σε όλους, αλλά η SmugMug δεν επένδυσε για
φιλανθρωπικούς λόγους ούτε έκατσε με σταυρωμένα χέρια. Ήδη
πριν την εξαγορά είχε συγκεκριμένο business plan για το flickr, το
οποίο μετράει πάνω από 90εκ. χρήστες εκ των οποίων τα 75εκ.
σοβαροί ερασιτέχνες ή επαγγελματίες φωτογράφοι. Το αφεντικό
της SmugMug Don McAskill το δικαιολόγησε όπως ήθελε βέβαια
στα social media: “Aκούσαμε τους χρήστες, και αποφασίσαμε για
τις προτεραιότητες: να εγκαταλειφθεί το login μέσω λογαριασμού
Yahoo, να προσέξουμε τα προβλήματα με spam στα σχόλια, να
δώσουμε βάρος στο Flickr Pro και να αυξήσουμε τις ταχύτητες στους
server.” Πως μεταφράζεται όλο αυτό το politically correct ευχολόγιο;
Απλά τέρμα το τζάμπα... Καταργείται το άκρως γενναιόδωρο
1Terrabyte που έδινε με γαλαντομία η Yahoo (με ελαφρώς
ενοχλητικό αντάλλαγμα την προβολή διαφημίσεων). Tώρα οι
δωρεάν χρήστες θα πρέπει να περιοριστούν στα 1000 καρέ,
ανεξαρτήτως ανάλυσης. Όσοι το ξεπερνούν θα κληθούν πολύ
σύντομα ως τον Ιανουάριο 2019 ή να μειώσουν τον αριθμό των
εικόνων μόνοι τους ή να σβηστούν από το σύστημα αρχιζοντας από
τις πιο παλιές ώστε να περιοριστούν στο μαγικό ταβάνι των 1000
εικόνων. Αυτό θα γίνει αυτόματα αρχίζοντας το Φεβρουάριο.
Αλλιώς πρέπει να πληρώσουν το ποσόν των 49,99δολ. για να
μπουν στο πρόγραμμα Flickr Pro. Μάλιστα ως special προωθητική
ενέργεια θα εφαρμόζεται έκπτωση 30% σε όσους ...σπεύσουν
ως το τέλος του μηνός. Φανταστείτε λοιπόν την υποθετική αλλά
καθόλου αμελητέα περίπτωση κάποιου που επαφέθηκε στο flickr,
έφυγε για ταξίδι και επέστρεψε το Φεβρουάριο για να βρει το αρχείο
του σβησμένο... Χωρίς άλλο backup! Το περιστατικό με το Flickr
αποτελεί άλλη μια υπόμνηση για την φευγαλέα πραγματικότητα
του cloud storage. Κτυπάει ένα ηχηρό καμπανάκι ότι δεν πρέπει
εφησυχάζουμε θεωρώντας τα όλα ιδανικά, αφιλοκερδή κλπ. Είναι
τουλάχιστονα ασυγχώρητα αφελές... Kατά τη γνώμη του γράφοντος
αποτελεί σφάλμα στρατηγικής να αναγορεύσουμε το σύννεφο
ως οριστική και μοναδική λύση αποθήκευσης και διαιώνισης
της πληροφορίας είτε αυτή λέγεται φωτογραφική δημιουργία ή
οτιδήποτε άλλο έχει αξία και περιεχόμενο. Όταν κάτι -έστω άυλοείναι πολύτιμο και αναντικατάστατο θα πρέπει να σχηματίσουμε τη
δική μας πολιτική διάσωσης των δεδομένων. Οι εταιρίες αλλάζουν
χέρια, πολιτικές χρέωσης, μερικές φορές υπόκεινται σε hacking, σε
blackout κλπ. Ο καθένας έχει υποχρέωση απέναντι στον εαυτό του
να προστατεύσει την φωτογραφική του δημουργία. Εναλλακτικοί
τρόποι υπάρχουν πολλοί. Οι καλύτεροι είναι αυτοί που αφήνουν
τον έλεγχο στα χέρια μας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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To νέο αφεντικό Don MacAskill
δεν συμπαθεί το τζάμπα
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Φωτογραφία & Ζωγραφική
Η 3η επετειακή εκδήλωση του ΦΩΤΟγράφου

Η

του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που μέσα από συγκεκριμένα
παραδείγματα ανέδειξε υφολογία και περιεχόμενο ως κοινές συνιστάμενες στις
δύο τέχνες και ο Πάνος Χαραλάμπους Πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών που ανέλαβε να δώσει εξηγήσεις για πολλές θεωρητικές πλευρές
του αντικειμένου της συζήτησης. Συντόνισε και πάλι ο Φώτης Καγγελάρης,
ψυχοπαθολόγος, συγγραφέας & επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Φωτογραφίας
του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής.

«Πηγαδάκι» πριν την εκδήλωση

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις επερχόμενες διαλέξεις εδώ

Με τον Ν.Χιωτίνη, κοσμήτορα στο Π. Δυτ. Αττικής Η.Παπαϊωάννου, Κ.Κοσκινά, Κ.Αντωνιάδης, Π.Χαραλάμπους & Φ.Καγγελάρης
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων φιλοξένησε για μια εκόμη διαδοχική
εβδομάδα τον κύκλο ανοικτών συζητήσεων του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ. Αυτή τη
φορά την θεματική καθόρισε η σχέση της φωτογραφίας και ζωγραφικής. Μια
σχέση καταγωγής, εξάρτησης, αλληλεπίδρασης και εν τέλει αυτονόμησης για
την οποία έχουν γραφεί πολλά και σίγουρα οι έγκριτοι προσκεκλημένοι είχαν να
αναλύσουν περισσότερα. Τη σειρά των εισηγήσεων άνοιξε η κα Κατερίνα Κοσκινά
διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης με μια
εντυπωσιακή προβολή συσχετισμών ανάμεσα σε ζωγραφικά και φωτογραφικά
έργα, εν συνεχεία ο Κωστής Αντωνιάδης Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Δυτικής
Αττικής που διέβλεψε και εντόπισε εκλεκτικές συγγένειες και επιρροές στη
ζωγραφική και φωτογραφική δημιουργία, ο Ηρακλής Παπαϊωάννου διευθυντής
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Canon EOS R
Eπίσημο λανσάρισμα για την Ελλάδα

Μ

ε παρουσία εκπροσώπων του τύπου, επαγγελματιών
φωτογράφων και άλλων προσκεκλημένων
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό
η νέα σειρά full frame mirrorless EOS R. H εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο ΦΟΥΑΡ (Μητροπόλεως
και Χριστοπούλου) στο κέντρο της Αθήνας την Τετάρτη 24
Οκτωβρίου 2018. Στα πλαίσια της εκδήλωσης μίλησε ο
φωτογράφος Αλέξανδρος Μαραγκός για την εμπειρία του
με τo νέο πολλά υποσχόμενο σύστημα mirrorless ενώ οι
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία για μια πρώτη σύντομη
επαφή και γνωριμία. Αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών
χαρακτηριστικών της Canon EOS R μπορείτε να διαβάσετε
στο PBWeekly τεύχος 428.

WF Μονόποδο 3451
Για απαιτητικούς χρήστες

Ε

παγγελματικό μονοπόδι για video. WF 3451 προορίζεται
για σκληρή χρήση και έχει ανάλογα ανθεκτική
κατασκευή. Το ύψος του ρυθμίζεται από 64 έως 200cm, ενώ
μπορεί να δεχθεί βάρος έως 7kg. Ζυγίζει 2kg.
EΥΣΤΑΘΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 2103841772, 2103833478
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τρία χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του
μεταπτυχιακού προγράμματος «Παραγωγή Βίντεο,
Οπτικοακουστικά Μέσα & Κινούμενα Γραφικά»

Τ

ην Τρίτη 30 Οκτωβρίου, η ομάδα του μεταπτυχιακού
προγράμματος «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και
Κινούμενα Γραφικά» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γιόρτασε
τα τρία χρόνια λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος, το
οποίο ας σημειωθεί ότι αποτελεί το πρώτο δημόσιο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών στον χώρο της εικόνας στην Ελλάδα. Στην
εκδήλωση για τον εορτασμό των τριών χρόνων είχε προσκληθεί
να παραστεί ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης κ.Γιώργος Κατσάγγελος τον οποίο υποδέχτηκε με
θερμά λόγια ο διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών, καθηγητής στο Παν. Δυτικής Αττικής, Γρηγόρης Βλασσάς.
Οι φοιτητές που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν την πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη του
κ.Γιώργου Κατσάγγελου ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς τόσο στο
έργο του όσο και στην σύγχρονη οπτικοακουστική παραγωγή.

Πάνω: Ο Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς, καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, με τον Γιώργο Κατσάγγελο, καθηγητή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ομάδα φοιτητών του
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο “Παραγωγή Βίντεο
Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά».
Κάτω: Ο Γιώργος Κατσάγγελος στη διάρκεια της διάλεξής του.

Lexar
Μicro SD με maxi χωρητικότητα

Η

μεγαλύτερη κάρτα Micro SD XC στον κόσμο αυτή τη
στιγμή, με χωρητικότητα 512GB αναγγέλθηκε από τη
Lexar. Mάλιστα πρόκειται για πολύ γρήγορη υλοποίηση
αφού ανταποκρίνεται στην υψηλή προδιαγραφή Α2
Application Performance Class 2. Αυτό συνεπάγεται ότι
διαθέτει πιστοποιημένη ταχύτητα 2000 ΙΟPS (write) και
4000IOPS (read). H ίδια κάρτα έχει σήμανση V30 (video
σταθερή διαμεταγωγή δεδομένων 30MB/sec.) Η μινιατούρα
σε διαστάσεις αλλά maxi σε Gigabyte καρτούλα προορίζεται
ως επί το πλείστον για τους κατόχους των smartphone
που τραβούν πολύ video 4K ή full HD ώστε να μην
αντιμετωπίζουν ποτέ πρόβλημα έλλειψης αποθηκευτικού
χώρου. Θα πωλείται προς 300δολ. στις ΗΠΑ.

 436 • 

5



 2018



14

ON LINE  

  

O IMAGING - E 

  


 436 • 

5



 2018



15

ON LINE  

  

O IMAGING - E 

Epson
Πολλές διακρίσεις με Good Design
Awards

Η

Seiko Epson Corporation απεκόμισε
οκτώ συνολικά διακρίσεις στα
έγκυρα βραβεία Good Design Awards
2018 , συμπεριλαμβανομένων τριών
βιντεοπροβολέων, τεσσάρων εκτυπωτών
και ενός scanner. Τα βραβεία Good
Design Awards απονέμονται ετησίως,
επιβραβεύοντας το βιομηχανικό design.
Βραβευμένα προϊόντα Εpson με διάκριση
Good Design Awards 2018.

Βιντεοπροβολέας Σήμανσης:
LightScene EV-100/EV-105
Βιντεοπροβολέας: EB-L610U/EB-L615U
Βιντεοπροβολέας: EB-L20000U/EB-L12000Q
0Q
Inkjet εκτυπωτής: ET-M1100/ET-M1200
Επαγγελματικός inkjet εκτυπωτής:
PX-M884F/PX-M886FL/PX-S884/PX-M380F//
PX-M381FL/PX-S380/PX-S381L/PX-M880FX/
X/
PX-S880X
Εκτυπωτής μεγάλου φορμά:
SC-T5150/SC-T5150N/SC-T3150/SC-T3150N
N
(SC-T5100/SC-T3100)
Εκτυπωτής μεγάλου φορμά:
SC-T5450/SC-T3450/SC-T3450N
(SC-T5400/SC-T3400)
Scanner:ES-50/ES-55R/DS-70/ES-60W/ES60WW/ES-60WB/ES-65WR/DS-80W
Περισσότερες πληροφορίες στο
http://epson.presspage.com/
Συστήματα-οπτικής-απεικόνισης-καιεκτύπωσης-της-Epson-διακρίνονται-με-GoododDesign-Awards/

Προβλήματα για DJI
Aπαγόρευση στην Βρετανία για ορισμένα μοντέλα

Α

ντιμέτωπη με την βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ήλθε η DJI.
Λόγω των αναφερόμενων περιστατικών με πτώσεις ορισμένων drones
(μοντέλα Μatrice 2 και Ιnspire 2) τα συγκεκριμένα τέθηκαν σε καθεστώς
απαγόρευσης μέχρι να διευκρινιστεί αν έφταιγαν οι μπαταρίες (pack ΤΒ50/
ΤΒ55) που φέρονται ότι είναι υπεύθυνες για τις αστοχίες. Σύμφωνα με
τη δημοσιοποιημένη ανακοίνωση της βρετανικής ΥΠΑ “έχει αναφερθεί
ένας μικρός αριθμός περιστατικών με drones που λόγω απώλειας ισχύος
κατέπεσαν, παρόλο που έδειχναν ότι είχαν αρκετή χωρητικότητα μπαταρίας.
Σε αυτά τα περιστατικά δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός”. Τα αίτια
των πτώσεων δεν έχουν διευκρινιστεί ως τώρα αλλά οι ενδείξεις δείχνουν τις
μπαταρίες. Η ανακοίνωση της DJI συμβουλεύει τους χρήστες να ακολουθούν
τις οδηγίες της αρμόδιας βρετανικής υπηρεσίας που προβλέπουν τα εξής:
απαγόρευση προσέγγισης ως 150 μέτρα από οποιαδήποτε συγκέντρωση
πλήθους, 50 μέτρα από μεμονωμένα άτομα και οχήματα και 150 μέτρα από
κεντρικά σημεία αστικών περιοχών.
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NIKON PHOTO CONTEST 2018-2019
Ξεκίνησαν οι υποβολές συμμετοχών
διεθνής διαγωνισμός Nikon Photo Contest έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα
σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους να έλθουν σε επαφή και να
εμπλουτίσουν την κουλτούρα της φωτογράφισης. Από το ξεκίνημα του διαγωνισμού
(1969) έχουν συμμετάχει περισσότεροι από 410.000 φωτογράφοι με πάνω από
1.620.000 φωτογραφίες. Πέρυσι, η 36η διοργάνωση έσπασε ρεκόρ με ακόμη

Ο

25 ετών, είναι η «Ταυτότητα». Η Nikon
δέχεται συμμετοχές με θέματα που είναι
μοναδικά για τις νεότερες γενιές που
ανακαλύπτουν την ταυτότητά τους.
Η κατηγορία «Short Film» έχει θέμα της

περισσότερους συμμετέχοντες (21.511) από περισσότερες χώρες (170) και με αριθμό
φωτογραφιών που ξεπερνά κάθε προηγούμενο (76.356).
Φέτος η υποβολή των συμμετοχών για τον διαγωνισμό Nikon Photo Contest 20182019 άρχισε στις 18 Οκτωβρίου 2018 και θα παραμείνει ανοικτή ως τις 31 Ιανουαρίου
2019. Επικεφαλής της κριτικής επιτροπής για μια ακόμη φορά θα είναι ο καλλιτεχνικός
διευθυντής Neville Brody. Το έργο του Brody καλύπτει πάνω από τρεις δεκαετίες και

την «Ελπίδα» και αφορά φωτογραφικές
δημιουργίες με μια αχτίδα ελπίδας για το
μέλλον.
Δικαίωμα συμμετοχής
Ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός προς όλους
τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες

ποικίλλει από ένθετα σε album μέχρι εταιρικά σήματα για επιχειρήσεις παγκοσμίου
φήμης, ενώ ασκεί επιρροή σε πολλούς καλλιτέχνες και φωτογράφους. Η ομάδα των
υπόλοιπων κριτών θα ανακοινωθεί σταδιακά.
Κατηγορίες
Ο 37ος διαγωνισμός Nikon Photo Contest περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες: Open, Next
Generation (Επόμενη Γενιά) και Short Film (Ταινίες μικρού μήκους).
Το θέμα της κατηγορίας «Open» είναι η «Αλλαγή». Ζούμε σε μια εποχή σημαντικών
αλλαγών, από τον χώρο εργασίας, τον τρόπο ζωής μέχρι και την κλιματική αλλαγή, και
η Nikon δέχεται συμμετοχές που εκφράζουν τις αλλαγές που οι φωτογράφοι θέλουν να
μοιραστούν με τον κόσμο.
Το θέμα της κατηγορίας «Next Generation», που είναι ανοιχτή για φωτογράφους έως

φωτογράφους, ανεξαρτήτως φύλου
και εθνικότητας. Για περισσότερες
πληροφορίες για τις κατηγορίες, τους
κανόνες υποβολής, τη διαδικασία
αξιολόγησης και τα βραβεία, επισκεφθείτε
τη διεύθυνση: http://www.nikonphotocontest.com/en/
Οι νικητές του διαγωνισμού Nikon Photo
Contest 2018-2019 θα ανακοινωθούν
στην τελετή απονομής που θα γίνει τον
Αύγουστο του 2019.

Tamax Photo Box 50x50
Φορητή λύση για still life και pack shotss

Π

ρόκειτια για ένα light cube για φωτογράφιση αντικειμένων μεε
εξάλειψη σκιών και soft φωτισμό. Ιδανικό για φωτογράφιση
κοσμημάτων, πιάτων για μενού εστιατορίων και μικροαντικειμένων.
κροαντικειμένωνν.
Χρησιμοποιείται είτε με το φως του ηλίου, είτε με τα φωτιστικά
που συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία. Είναι φορητό,
εύχρηστο και αποθηκεύεται εύκολα. Η συσκευασία
α
περιλαμβάνει 1 light cube 50x50 cm, 2 φωτιστικά με
ισχύ 50 watt, 1 βάση στήριξης φωτογραφικής μηχανής
χανής
και 4 φόντα σε μαύρο μπλε, κόκκινο και λευκό.
EΥΣΤΑΘΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 2103841772, 2103833478
3478
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Selfie victims
Ανησυχητικά ατυχήματα με selfies σε αυξητική τάση

Ο

λοένα διαβάζουμε στα μέσα ειδήσεις με ατυχήματα που έχουν ένα ασυνήθιστο κοινό παρονομαστή.Τα θύματα
προσπαθούσαν να βγάλουν κάποια “ιδιαίτερη” selfie. Όμως το δραματικό περιστατικό με το ζευγάρι νεαρών
αμερικανών που έκαναν βουτιά θανάτου στο Εθνικό Δρυμό Yosemite προσπαθώντας να βγάλουν μια επικίνδυνη selfie
ξεπερνά κάθε προηγούμενο...Οι δύο άτυχοι νιόπατροι μάλλον ινδικής καταγωγής, ο Vishnu Viswanath και η Μeenakshi
Moorthy ηλικίας και οι δύο μόλις τριάντα ετών, έχασαν τη ζωή τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πέφτοντας από
ύψος τουλάχιστον 300 μέτρων σε ένα απόκρημνο άκρο βράχου, ανάμεσα στα πολλά σημεία του Yosemite που κρίνονται
επικίνδυνα και όπουι πολλοί επισκέπτες αψηφούν τον κίνδυνο στέκοντας ελάχιστα πριν το χάος. Το ζευγάρι που οι φίλοι
τους περιγράφουν ως adrenaline junkies είχε ήδη ποστάρει κάποιες φωτό στο σημείο αυτό με λεζάντα “living on the
edge” δηλ. ζώντας ως τα άκρα ή τα όρια το(του κινδύνου). Το περιστατικό έρχεται μερικές μέρες μετά μια φωτό που έγινε
viral από το φωτογράφο Mathew Dippel ο οποίος “συνέλαβε” με το φακό του στις αρχές Οκτωβρίου μια ασυνήθιστη
πρόταση γάμου στα άκρα των βράχων. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι έχουν συμβεί σε όλο τον κόσμο τουλάχιστον 259
θανατηφόρα ατυχήματα όπου εμπλέκονται selfies κυρίως λόγω πτώσεων από έλλειψη προσοχής.
https://petapixel.com

Epson
Legacy Textured Paper

Σ

τον κόσμο των fine art εκτυπώσεων στοχεύει το καινούργιο χαρτί της Epson “Legacy
Textured” Υπόσχεται να προσομοώσει σε υφή και χροιά τις πλαιές ακουαρέλες με την
έντονη και ευδιάκριτη υφή και απευθύνεται σε φωτογράφους που διακινούν εικόνες μέσω
γκαλερί ως καλλιτεχνικά αντικείμενα. Στη βάση του χαρτιού (100% βαμβακερές ίνες) δεν
χρησιμοποιούνται καθόλου χημικά πρόσθετα στοιχεία λεύκανσης (optical brigheteners)
που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη μακροημέρευση των εκτυπώσεων και αφαιρούν
κάτι από τη φυσικότητα και αυθεντικότητα μιας fine art εκτύπωσης. Για την κατασκευή
της βαμβακερής βάσης χρησιμοποιείται ενίσχυση με ίνες σε τυχαία κατανομή ώστε να
ενισχύεται η επιπεδότητα. Το χαρτί έχει βάρος 310gsm. λαι διατίθεται σε φύλλα ή ρολά.

 436 • 

5



 2018



20

O N L I NOENLI 
N
E 

    O I M AO
G IINMGA-GEI N G- E     

Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
  -  
 -   &  
&     , H
NOI  2019

O 

...  

 



  !

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

&    "$ :
Γ’ φάση

'()*+-01+:  3 



2)#0*34:  31    2019
5 :    www.photo.gr/NationalGarden
       .  !

3  

...& έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας!
            1,52m
         .    

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
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DJI Mavic Pro Enterprise
Mε επαγγελματικές προοπτικές

Η

κυρίαρχη στους αιθέρες των drone DJI, αναζητεί πλέον άλλες αγορές πέρα από τον τομέα της αναψυχής και των
φωτογραφήσεων/βιντεοσκοπήσεων. Το νέο Mavic 2 Enterprise αποτελεί παραλλαγή του Mavic 2 Zoom με την
διαφορά ότι δέχεται πρόσθετα modules. Ας το δούμε πιο αναλυτικά: έχει την ίδια κάμερα με 2x oπτικό zoom και 3x
digital zoom, 4K video και αυτονομία 31 min. Διαφέρει ως προς την τεχνολογία των μπαταριών που εδώ είναι του τύπου
self heating για λειτουργία σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ενώ η ενσωματωμένη μνήμη flash ανέβηκε στα 24GB δηλ.
τριπλάσια. Το σημαντικό πρόσθετο στοιχείο όμως είναι τα προαιρετικά αξεσουάρ: Μ2Ε Spollight (δυνατός προβολέας
LED με φωτιστική ισχύ 2400 Lumen) για έρευνα στο σκοτάδι, το μεγάφωνο M2E Speaker για ηχητικές ειδοποιήσεις σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και Μ2Ε Βeacon ένας φωτεινός φάρος ορατός από απόσταση περίπου 5χλμ.

Υοngnuo
Project YN450 mirrorless

T

o facebook διάλεξε η κινέζικη Yongnuo -περισσότερο
γνωστή από τα φλας και τους φακούς- προκειμένου να
αναγγείλει, χωρίς όμως πολλές λεπτομέρειες, το project
για μια Mirrolress κάμερα με κωδικό YN450. Mάλιστα
αναζητεί από τους οπαδούς και όνομα ως τον Ιανουάριο
με τη μορφή ανοικτού διαγωνισμού με έπαθλο ένα φακό
Yongnuo 50mm f/1,8. Η μηχανή θυμίζει πολύ τη Galaxy
Camera αφού είναι βασισμένη 100% στο Android και η
πλάτη της καταλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από την οθόνη
αφής. To teaser δεν αναφέρει τίποτε
για μοντούρα και φορμά αισθητήρα
οπότε όλα τα ενδεχόμενα είναι
ανοικτά. Πάντως για να εκπληρώνει
τον ορισμό mirrorless πρέπει να έχει
αποσπώμενο φακό και η πιο πιθανή
“ανοικτή” αρχιτεκτονική είναι το
Micro 4/3.
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Αναδρομές
Κοινή έκθεση της Anna-Gaëlle
Piquet και του Γιάννη Τζέμου

Μ

ε άξονα τον κοινό τους
τίτλο «Αναδρομές», οι δυο
φωτογράφοι παρουσιάζουν τις
εντυπώσεις μιας πορείας στο χώρο
και στο χρόνο. Ο Γιάννης Τζέμος
στην ενότητα του εκθέτει ένα μικρό
οδοιπορικό καθόδου από τη μονή
Ιβήρων στο Άγιο Όρος έως τη
θάλασσα, ενώ η Anna-Gaelle Piquet
ταξιδεύει στην ιδιαίτερη πατρίδα της,
τη Βρετάνη, αναζητώντας εικόνες
αναμνήσεων που έχουν τις ρίζες τους
στην παιδική της ηλικία.
Εγκαίνια: Τρίτη 20 Νοεμβρίου, 20:00
Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Δεκεμβρίου
Διεύθυνση: Ζ ώγια, Αλεξάνδρου
Σβώλου 54, Θεσσαλονίκη

Πορτραίτα φυτών
Έκθεση του Σπύρου Γιολδάση

Ο

Σπύρος Γιολδάσης, με βασικά φωτογραφικά του αντικείμενα τη φωτογραφία
φύσης και τη φωτογραφία macro, παρουσιάζει στην νέα του έκθεση μια σειρά
από πορτραίτα φυτών, αναδεικνύοντας μέσα από το φακό του υφές και χρώματα
από το φυσικό περιβάλλον.
Εγκαίνια: Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018, 19:30
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Νοεμβρίου 2018
Διεύθυνση: Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου, πλατεία Δημάκη, Αγρίνιο
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Γιώργος Τατάκης - Μιχάλης Παππάς
Ήθος: εικόνες από μιαν άλλη Ελλάδα.

Ο

ι φωτογράφοι Γιώργος Τατάκης και Μιχάλης Παππάς, με έδρα την Αθήνα, δημιουργούν εικόνες από έθιμα και
παραδοσιακά δρώμενα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η έκθεση που διοργανώνει το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει, για πρώτη φορά στο κοινό της Αθήνας, εικόνες τις οποίες οι δύο φωτογράφοι δημιούργησαν τα επτά τελευταία χρόνια. Ανθρωποκεντρικές εικόνες με αφετηρία τοπικά παραδοσιακά πανηγύρια και έθιμα, συνθέτουν περισσότερο ένα βιωματικό έργο, με άξονα το τοπικό στοιχείο. Ο Γιώργος Τατάκης και ο Μιχάλης Παππάς έχουν δημιουργήσει μαζί με άλλους δύο συνεργάτες, τη συνέργεια Reflex Photographers και την πλατφόρμα pculiar.com.
Εγκαίνια: Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018, 20:00
Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Ιανουαρίου 2019
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1 και Βασ. Σοφίας, Αθήνα
Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, Τηλ. 2103671000, benaki@benaki.gr, https://www.benaki.gr

Somata
Έκθεση του Stephan Brauchli

Η

έκθεση συνδυάζει δύο φωτογραφικά θέματα
-καλλιτεχνικό γυμνό και αφηρημένα σχήματα
καπνού- πάνω στα οποία ο καλλιτέχνης δουλεύει για πάνω
από δεκαπέντε χρόνια. Τα “somata” του Stephan Brauchli
έχουν διττή, τουλάχιστον, σημασία· από τη μία το σώμα,
η φυσική δομή ενός ανθρώπου ή ενός ζώου, ένα υλικό
αντικείμενο και από την άλλη το σόμα, το μεθυστικό ποτό
που παρασκευαζόταν από ένα φυτό και χρησιμοποιούταν
στη βεδική τελετουργία, το ποτό των θεών σύμφωνα με
την αρχαία Βεδική θρησκεία των Ινδών.
Εγκαίνια: Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, 19:00
Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Δεκεμβρίου 2018
Διεύθυνση: The Image Gallery, Λεωφ. Αμαλίας 36, Αθήνα
Πληροφορίες: The Image Gallery, Τηλ. 2103230534,
mail@theimage.gr, http://gallerytheimage.com
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Λυκόφως
Έκθεση της Λέσχης Φωτογραφίας ν.κ.Κωνσταντινουπολιτών

Υ

πό συνθήκες χαμηλού φωτισμού και έντονου contrast, οι φωτογράφοι της
Λέσχης Φωτογραφίας ν.κ.Κωνσταντινουπολιτών αξιοποιούν το πιο όμορφο
φως της μέρας, εξερευνώντας παράλληλα τη σχέση του θέματος με το περιβάλλον
του. Στην έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες των μελών της λέσχης μαζί
με δώδεκα φωτογραφίες που προέκυψαν έπειτα από ομότιτλο διαγωνισμό. Η

Εγκαίνια: Σάββατο 24 Νοεμβρίου, 19:00
Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο,
Αγίας Σοφίας 1 και Ολυμπιονικών, Νέο Ψυχικό
Πληροφορίες: Λέσχη Φωτογραφίας

Λέσχη Φωτογραφίας ν.κ.Κωνσταντινουπολιτών δραστηριοποιείται στα πλαίσια
του σωματείου Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, υπό την καθοδήγηση του
φωτογράφου Χρήστου Κανάκη.

ν.κ.Κωνσταντινουπολιτών/artPhotoClub,
photo.lesxi.konpol@gmail.com, http://kphoto-lesxi.blogspot.com

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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Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
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ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
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Oκτώ mini portfolio
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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...
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Know How για καλύτερες φωτογραφίες
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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
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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...
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!
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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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Δωρεάν
μεταφορικά*!
*Για αγορές άνω των €25

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