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Όχι λιγότερα από 17 χρόνια πριν, η Sony 

είχε κυκλοφορήσει μια πρωτοποριακή 

superzoom. Φουτουριστική ακόμη και 

για τα σημερινά  δεδομένα. Όχι μόνον 

χάρη στον εξαιρετικό zoom Carl Zeiss 

Vario Tessar ισοδύναμο με 38-140mm 

και μάλιστα με σπουδαία φωτεινότητα 

f/2-2,4 και το διαστημικό design, που 

ακόμη και σήμερα εντυπωσιάζει, αλλά 

για τη μοναδική τεχνολογία της. 

Κατ αρχήν, όταν το συμβατικό autofocus 

τύπου contrast detect τάβρισκε σκούρα, 

εστίαζε με προβολή ολογραφικού laser. 

Το καλύτερο όμως ακολουθεί: H F707 

είχε λειτουργίες Night Framing και 

Night Shot. Για να “βλέπει” στο σκοτάδι 

είχε σύστημα όπου αποσυρόταν το 

υπέρυθρο κατωδιαβατό φίλτρο και 

έτσι ο αισθητήρας CCD 2/3in.έγραφε 

πολύ πέρα από το ορατό φάσμα ενώ 

η “σκηνή” φωτιζόταν από τις δύο 

ενσωματωμένες υπέρυθρες λυχνίες. Η 

κάμερα δηλ. μετατρεπόταν εκείνη τη 

στιγμή σε ό,τι πιο κοντινό σε κυάλια 

νυκτός ή τις αντίστοιχες κάμερες 

νυκτερινής επιτήρησης. Μάλιστα με μια 

ειδική τροποποίηση μπορούσε να βλέπει 

τους ανθρώπους ...γυμνούς κάτι που 

όταν αποκαλύφθηκε προκάλεσε σάλο 

στις ειδήσεις της εποχής. Έτσι η Sony 

στα επόμενα μοντέλα αφαίρεσε αυτή τη 

δυνατότητα, κάνοντας τις εναπομείνασες 

F707 “συλλεκτικά” αντικείμενα, 

περιζήτητα ακόμη και σήμερα. 

B�������� ��� ������! 
Με την “βιονική όραση” της Google

Σήμερα λοιπόν έρχεται η Google, με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, να πετύχει ό,τι 

προσπαθούσε, με τελείως διαφορετική προσέγγιση, αρκετά χρόνια πριν, η Sony. Nα 

βλέπει δηλαδή η κάμερα στο σκοτάδι (σχεδόν)... H νυκτερινή όραση προκαλούσε πάντα 

έξαψη στη φαντασία: Περίπου όπως φαινόταν εξωπραγματικό στον άνθρωπο του 19ου 

αιώνα, το ταξίδι στους αιθέρες, ή όπως μας ξένιζαν και μας ιντρίγκαραν στις δεκαετίες του 

1970 και του 1980 οι βιντεοκλήσεις στον κινηματογράφο, σε ταινίες τύπου Star Trek. 

H είδηση αφορά όλη τη σειρά smartphones Pixel της Google στα αποία θα ενεργοποιείται 

πλέον η λειτουργία Νight Sight για σκηνές με ελάχιστο περιβαλλοντικό φωτισμό. Υπό 

κανονικές συνθήκες κάτι τέτοιο δηλ. η λήψη με αργή ταχύτητα κλείστρου και ανεπαρκές 

φως καταλήγει σε φλου, ασαφείς εικόνες όπου απουσιάζει η λεπτομέρεια και συγχέονται 

τα περιγράμματα. Στο Night Sight η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει διάφορες παραμέτρους 

όπως το φωτισμό, το βαθμό σταθερότητας του χεριού κάθε χρήστη, καθώς και την ύπαρξη 

τυχόν κινούμενων αντικειμένων στη σκηνή που φωτογραφίζουμε. Αντί να κάνει μία εικόνα, 

αξιοποιεί το μεγάλο frame rate του σένσορα και τον ταχύτατο επεξεργαστή για να κάνει μια 

σειρά από μικρότερου χρονισμού εικόνες και να συνδυάσει τις πιο “ακούνητες” από αυτές. 

Μάλιστα οι ίδιοι αλγόριθμοι που αξιοποιούνται στο Super Zoom έχουν εφαρμογή και εδώ 

για μείωση του ψηφιακού θορύβου.

Με όλες αυτές τις εξελίξεις και εφαρμογές της ΑΙ στην “υπολογιστική” φωτογραφία, 

αρχίζουν τα όρια να συγχέονται. Κάποτε μιλάγαμε για ρεαλιστική φωτογραφία και για την 

αλήθεια της εικόνας. Η πρώτη εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας στο imaging τα αναίρεσε 

όλα αυτά υπό την έννοια ότι πάρα πολλά μπορούσαν να συμβούν στο φωτεινό θάλαμο 

του Photoshop. Τώρα στην δεύτερη εποχή του digital imaging με την τεχνητή νοημοσύνη, 

οι αποφάσεις ξεφεύγουν από τον έλεγχο του χρήστη και δημιουργείται μια παράπλευρη 

ψηφιακή εμπλουτισμένη φωτογραφική πραγματικότητα. Η οποία καταργεί τα προβλήματα 

τα οποία πασχίζαμε με διάφορους (συμβατικούς) τρόπους να αντιπαλαίψουμε. Τις φλου 

εικόνες, τις λάθος φωτομετρήσεις, τα καρέ με γη και ουρανό, με υπερβολικό ή υποτονικόι 

κοντράστ, με σχεδόν καθόλου φως... Με τη σεριά της η in camera επεξεργασία κάνει 

μακιγιάζ σε κουρασμένα πρόσωπα, φτιάχνει τέλειο χρώμα, βάζει φίλτρα (στέλνοντας στο 

χρονοντούλαπο τους αντίστοιχους κατασκευαστές), τρέχει ως και “ βαρύ” Lightroom 

από τη μηχανή χωρίς PC ή Mac. H μηχανή αυτονομείται προς ένα πρωτόγνωρο ψηφιακό 

περφεξιονισμό όπου οι ατέλειες δεν έχουν θέση, όπου όλοι θα είναι ωραίοι και τα τοπία 

εκθαμβωτικά... Σε ένα θαυμαστό καινούργιο ψηφιακό κόσμο που ανήκει πολύ περισσότερο 

στο hardware και software και πολύ λιγότερο σε αυτόν που κάνει το κλικ. Αν βέβαια 

χρειάζεται να υπάρχει και αυτός....

Editorial

                                Π.ΚΑΛΔΗΣ
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Εκτυπωτές MAXIFY  
για μικρά γραφεία

Μεγιστοποιήστε τις δυνατότητες 
του γραφείου σας με τους 
στιβαρούς και παραγωγικούς 
εκτυπωτές MAXIFY για μικρές 
επιχειρήσεις. Η ιδανική λύση για 
εκτυπώσεις με χαμηλό κόστος, 
κατάλληλη για γραφεία με έως  
και 5 υπαλλήλους που παράγουν 
250-1.500 σελίδες τον μήνα. 

Ακρίβεια ένδειξης και μεγάλη 
εμβέλεια διασύνδεσης

Παρουσιάστε το υλικό σας με αυτοπε- 
ποίθηση, χάρη στα εύχρηστα πλήκτρα και 
στην εντυπωσιακή εμβέλεια. Η σχεδίαση 
τύπου στυλό το καθιστά ιδανικό για τα 
επαγγελματικά ταξίδια σας.

3 έτη  
εγγύηση*

* Για την επιστροφή χρημάτων και την εγγύηση 3 ετών απαιτείται δήλωση. Δηλώστε την αγορά σας εδώ: www.canon.gr/officewarrantypromotion

Live for the story_

Εκτύπωση υψηλής 
ταχύτητας

Εκτυπωτές cloud Ασύρματοι εκτυπωτές

Μελάνια επαγγελματικής 
ποιότητας

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ

www.canon.gr/officewarrantypromotion
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Destination wedding...
ή ο εφιάλτης του υψοφοβικού φωτογράφου

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 .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 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 

����5�!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156845380479394&id=35974999393
www.photo.gr
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http://www.damkalidis.gr/article.php?id=235
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Light source

Περίπου σαράντα πέντε φορές πάνω 

από την εκτιμώμενη τιμή πώλησης 

ήταν το ποσό έναντι του οποίου τελικά 

δημοπρατήθηκε το πορτραίτο του 

μυθοπλαστικού χαρακτήρα Edmond 

Belamy, που δημιουργήθηκε με τεχνητή 

νοημοσύνη από την ομάδα Obvious. 

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε 

την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 στον 

οίκο Christie’s στη Νέα Υόρκη, ενώ 

ο  ανώνυμος πλειοδότης έλαβε μέρος 

στη δημοπρασία μέσω τηλεφώνου. 

Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος Christie’s 

είχε γνωστοποιήσει με ανακοίνωση ότι 

επρόκειτο για την πρώτη δημοπρασία 

έργου που προήλθε από δημιουργία 

artificial intelligence.

������� �������� �����!"��� #$%�&��� '����( $432.500
Ενστάσεις και κενά όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα

Ωστόσο σύμφωνα με εκτενές άρθρο της ιστοσελίδας τεχνολογικών ειδήσεων The 

Verge –το οποίο δημοσιεύθηκε δύο μέρες πριν τη δημοπρασία- προκύπτουν 

ορισμένοι προβληματισμοί όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία του κώδικα που η 

ομάδα χρησιμοποίησε. Φαίνεται λοιπόν πως η ομάδα εργάστηκε με κώδικα που είχε 

αναπτύξει ο Robbie Barrat, ένας δεκαεννιάχρονος καλλιτέχνης, ο οποίος μοιράζεται 

τα σουρεαλιστικά γυμνά και τοπία που δημιουργεί, μαζί με τους αλγόριθμους 

που αναπτύσσει, μέσω της πλατφόρμας GitHub. Δεδομένου ότι ο Barrat είχε 

χρησιμοποιήσει άδεια λογισμικού ανοιχτού κώδικα, δεν είναι ακόμη σαφές αν μπορεί 

να διεκδικήσει πνευματικά δικαιώματα. 

Ο Hugo Caselles-Dupré, μέλος της ομάδας Obvious και υπεύθυνος για το τεχνικό 

μέρος του εγχειρήματος, επεβεβαίωσε ότι δανείστηκε στοιχεία από τον κώδικα του 

Barrat, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια έκανε αλλαγές έτσι ώστε να δημιουργήσει 

τα πορτραίτα. Από την άλλη, μέλη της κοινότητας τεχνητής νοημοσύνης θεωρούν –

σύμφωνα με την έρευνα του The Verge- ότι οι αλλαγές που πιθανότατα έκανε η ομάδα 

είναι ήσσονος σημασίας. 

Σε δήλωσή της στην ιστοσελίδα Vox, η Οbvious αναγνώρισε τη συμβολή του Robbie 

Barrat, δηλώνοντας ότι αμέσως μετά από αίτημα του τον Απρίλιο, ενημέρωσε το 

κεντρικό άρθρο της με αναφορά στον ίδιο, κάνοντας του ακόμη ειδική μνεία μετά τη 

δημοπρασία. Σημειώνεται ότι η ομάδα δεν έκανε κάποιο σχόλιο σε σχετική ερώτηση 

του Vox αναφορικά με το αν θα μοιραστεί τα έσοδα της δημοπρασίας με τον Barrat. Ο 

τελευταίος είπε στην ιστοσελίδα Vox ότι δεν θα διεκδικήσει μερίδιο από τα έσοδα της 

δημοπρασίας, παρότι δηλώνει ενοχλημένος. 

http://www.photo.gr/newss/art-news/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5
https://www.theverge.com/2018/10/23/18013190/ai-art-portrait-auction-christies-belamy-obvious-robbie-barrat-gans
https://twitter.com/DrBeef_
https://robbiebarrat.github.io
https://github.com/robbiebarrat
http://obvious-art.com/gallery.html
https://www.vox.com/the-goods/2018/10/29/18038946/art-algorithm
https://medium.com/@hello.obvious/ai-the-rise-of-a-new-art-movement-f6efe0a51f2e
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http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-canon/
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Light source
Εκτός από την πώληση του έργου 

από τον οίκο Christies -γεγονός που 

έκανε την ομάδα ευρύτερα γνωστή- η 

Obvious συμπεριλήφθηκε φέτος από το 

περιοδικό Time, ανάμεσα στις πενήντα 

πιο ιδιοφυείς εταιρείες για το 2018. 

Ο Barrat θεωρεί ότι η δουλειά της 

Obvious δίνει λανθασμένη εντύπωση, 

μιας και oi καλλιτέχνες  χρησιμοποιούν 

την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο, 

χωρίς αυτή να υποκαθιστά τον ρόλο 

τους. Να σημειωθεί ότι η Obvious 

επικοινωνούσε τη δουλειά της –

τουλάχιστον στα πρώτα δελτία τύπου 

που έστελνε- με τη φράση “Creativity 

is not only for humans”, υπονοώντας 

ότι ο αλγόριθμος δημιουργεί αυτόνομα 

το έργο. Σε σχετική ερώτηση του 

Jason Bailey για το εξειδικευμένο blog 

Artnome, ο Hugo Caselles-Dupré 

απάντησε πως χωρίς να σκεφτούν 

ότι θα κερδίσουν τόση δημοσιότητα, 

έκαναν αδέξιες κινήσεις στην αρχή, 

παρότι πράγματι πιστεύουν ότι υπάρχει 

μια μορφή δημιουργικότητας στη 

σύνθεση εικόνων από τον αλγόριθμο. 

Ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε να 

τη διαβάσετε εδώ. Όπως προκύπτει,η 

δήλωση εκείνη και γενικότερα η 

επικοινωνιακή πολιτική της ομάδας και 

του οίκου Christie’s έχει δημιουργήσει 

μια αρκετά ασαφή –ενδεχομένως και 

στρεβλή- εντύπωση γύρω από την 

καλλιτεχνική δημιουργία με τεχνητή 

νοημοσύνη.    

   ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ

h

Αντιπροσωπεία του ΔΣ της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας συναντήθηκε 

την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018, μετά από αίτημά της, με τον Γενικό 

Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη. Κύριο θέμα της 

συνάντησης ήταν τα άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φωτορεπόρτερ 

στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το θέμα της 

έκδοσης νέων επαγγελματικών ταυτοτήτων της ΕΦΕ για το 2019 και η 

πιστοποίηση τους με υπογραφή από θεσμικούς παράγοντες του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη. Ακόμη, συζητήθηκε το θέμα της αστυνομικής 

βίας που αντιμετωπίζουν οι φωτορεπόρτερ κατά την διάρκεια επεισοδίων 

στο πλαίσιο διαδηλώσεων, καταλήγοντας ότι υπάρχει μια βελτίωση της 

κατάστασης συγκριτικά με τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Όσον αφορά το θέμα 

των νέων επαγγελματικών ταυτοτήτων της ΕΦΕ συμφωνήθηκε να τηρηθεί η 

ίδια διαδικασία με αυτήν που γίνεται και για την ΕΣΗΕΑ.

�*� 
Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Δημήτρη 
Αναγνωστάκη

Εκ παραδρομής στο προηγούμενο τεύχος του 
PhotoBusiness Weekly είχε δημοσιευθεί η παραπάνω 
φωτογραφία αναφορικά με τη συνάντηση της ΕΦΕ 
με τον υφυπουργό ψηφιακής πολιτικής κ. Λευτέρη 
Κρέτσο. Στην πραγματικότητα, η φωτογραφία είναι 
από τη συνάντηση της ΕΦΕ με το Γενικό Γραμματέα 
Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη.

http://time.com/collection/genius-companies-2018/5412644/obvious
http://time.com/collection/genius-companies-2018
http://time.com/collection/genius-companies-2018
https://www.artnome.com/news/2018/10/13/the-truth-behind-christies-432k-ai-art-sale
https://www.artnome.com/news/2018/10/13/the-ai-art-at-christies-is-not-what-you-think
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http://www.stamos.com.gr/
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Φωτογραφία & Νόμος 
Στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 14 Νοεμβρίου

Η τέταρτη κατά σειρά συζήτηση στρογγυής 

τραπέζης στα πλαίσια των αντίστοιχων εκδηλώσεων 

στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ του Δήμου της Αθήνας, 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την περασμένη 

Τετάρτη 14 του μηνός. 

Οι έγκριτοι προσκεκλημένοι στο πάνελ 

παρουσίασαν μέσω των εισηγήσεών του, 

ολόκληρο το φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με 

την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα του Ιmaging, 

την πρόσφατη νομολογία αλλά και τις κοσμογονικές 

αλλαγές που προοιωνίζονται μέσω διεργασιών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την ψήφιση νέας οδηγίας περί 

Copyright. Aρχικά μίλησε η ομότιμη καθηγήτρια 

ΕΚΠΑ κα Διονυσία Καλλινίκου για το τρέχον νομικό 

πλαίσιο αλλά και τις επερχόμενες εξελίξεις που θα 

καλύπτουν τα νέα μέσα και τεχνολογίες όπως π.χ. 

τις αλλαγές λόγω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. 

Ακολούθησε η δικηγόρος κα Κωνστάντια Κυπρούλη 

που αναφέρθηκε στις διατάξεις που διέπουν τη σχέση 

φωτογράφου και φωτογραφιζόμενου τόσον υπό το 

πρίσμα του δικαιώματος της προσωπικότητας όσο 

και των προσωπικών δεδομένων. Η τρίτη ομιλήτρια 

δικηγόρος κα Έλενα Σπυροπούλου επικεντρώθηκε 

στις επιπτώσεις τηε εφαρμογής της πρόσφατης οδηγίας 

GDPR (General Data Protection Regulation) που 

ήδη έχει αυτοδίκαια ενσωματωθεί στην εσωτερική 

νομοθεσία των κρατών μελών και επηρεάζει οσουσδήποτε επαγγελματίες 

τηρούν κάποιας μορφής αρχείο και πρέπει να συμμορφώνονται στις 

αυστηρές πρόνοιες τόσο για την τήρηση των δεδομένων όσο και για 

την πρόσβαση, προστασία και επεξεργασία τους. Τέλος ο δικηγόρος 

και νομικός σύμβουλος του Οργανσμού Συλλογικής Διαχείρισης των 

φωτογράφων ΦΟΙΒΟΣ, Σεραφείμ Τσούκος, στάθηκε στην τέταρτη 

βιομηχναική επανάσταση και την επιχειρούμενη σε ευρωπαϊκό κοινοτικό 

επίπεδο ψήφιση συγκεκριμένης οδηγίας Copyright στην ενιαία ψηφιακή 

αγορά όπου παρεισφρύουν πέραν των δημιουργών με αξιώσεις μεριδίου 

από την πίτα των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλοι 

οιονεί συνδικαιούχοι όπως οι εκδότες...

Επακολούθησαν πάρα πολλές ερωτήσεις από το φωτογραφικό κοινό 

που έδειξε ότι έχει επίγνωση των προβλημάτων και ανησυχεί διότι η 

υπερ-κανονικοποίηση των προϋποθέσεων για «νόμιμη» φωτογράφηση 

ακυρώνει πολλά είδη όπως φωτογραφία δρόμου, ρεπορτάζ κλπ.

Από αριστερά Π.Καλδής (συντονιστής), Σ. Τσούκος, Δ. Καλλινίκου, Κ.Κυπρούλη 
και Έ. Σπυροπούλου
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τετάρτη, 28 Nοεμβρίου.

Προσέλευση ώρα 18:30

�������	
� & ���������
�� ������	�
�� ��������� ��� ����	������ 

� ������, 	�
������ ������� ��� ����������� ��� �����
��-
��� 
� ��� «����» ��� �� «����»- 
������� ��� ��������� ��� ��� �� «����� ��� ��	�����», ���� 
��! ��� ������� ��� ��
����, ��� 
��
���!��� ��� «���» ��� ��� ������	�
����"� ��� �������� ���������� � ������	�� �!� �����!� 
��� ��� ������, ��� #����, ��� ���
��. � $!�������� ��������� ���� ��������� �!� ��!������� 

�� �����!� (�����!�, ������	�
��!�: ���	�
��� ��� ��%��) ��� ������ �����
%���� ��� �������� 
���� ������� ��� ����
����������. & �!��������, ������� 
������ ��� ��� ���� ���, ������� �� 
��
����� 
��� ��������� ���� � ������� ������ 	� �������� ������. '�’ ����, ����%��, 
� ������ �!�������� �� �������. *���� ��� ������
� ��� ������ � �!��������, ���������� ��� 
������ ������ ��� ������ ���. +��� ����� ��� �� ������� ��� �!���������: ��� ��������� ���� ����" 
����� 
� ��� ����
���������, !����� ����� 
���
!� ��� ����
��������� ��� �� 
������� �� �������	�� 
� ��" ��� ����
���������, � ����
��������� ��� ������� !� �!���������. 

T������ 
���	
����2819:00 - 21:00ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

�������: ����� ��		
���� �������	 
����������, ����	�����, ���� �������� 

����	�����	��, �������� 
������������ 
����	������ ��� ����������� !�������� "����#� 
����������� ���������: ����� ��		
���� 
X����� ���������: �
����, 28 ��
����� ��������: 18:30 �������: 19:00-21:00 
����� ���������: �
	��� ��������� ����!"!�#-$��%& / ����!�"# 100, �$%&! 
������ ��''�����: 6€ (� ��	% )���*!	
�&�� +��). 
/0&1$&0+-2*342*5� 632�: 20€ 2�! ��# )���22�!34# ��'� 14 !(�)���� 5�&�*�6� (�� ���� *�+�
 
.����/
��-���		��� ��*���� 	457 ��� eshop ��� photo.gr % 5�! 2�!3��! ��� )����8�6�9. 

"
���5�
� *������
�-
		����: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400

30������
1989-2018

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-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7/
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Black Point_Order App.indd   1 12/11/2018   11:14:20 πμ

https://www.photoorder.gr/
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Roland
Νέος Sublimation printer large format  με διπλή λειτουργία

Στο χώρο των sublimation εκτυπωτικών, η Roland παρουσίασ το μοναδικό στην 

κατηγορία του, Roland Texart RT-640M με πλάτος εκτύπωσης 1,62 m, το οποίο 

εκτυπώνει τόσο σε χαρτί θεμομεταφοράς όσο και απευθείας σε ύφασμα, με τη 

χρή ση του ίδιου μελανιού και RIP. Έτσι καλύπτει  πολύ μεγάλη γκάμα εφαρμογών 

ανάμεσα σε direct to textile και dye sublimation.   Είναι σχεδιασμένο για εξαιρετική 

παραγωγικότητα και υψηλή ποιότητα με λεπτομέρεια και χρωματική ακρίβεια.

Χρησιμοποιώντας την ψηφιακή έμμεση μέθοδο (με χαρτί), το RT-640M 

επιτρέπει την εκτύπωση σε υφάσματα από πολυεστέρα, μείγματα πολυεστέρα / 

βαμβακιού, LYCRA® και νάιλον, καθώς και σε επικαλυμμένες επιφάνειες και προ-

επεξεργασμένα μέταλλα, για άκαμπτα αντικείμενα. Στην απευθείας εκτύπωση, 

τυπώνει σε  μεγάλη ποικιλία μονής και διπλής όψης προ-επικαλυμμένων 

πολυεστερικών υφασμάτων, όπως πολυεστέρας σημαίας, mesh, backlit, voile, 

block out και banner, για παραγωγή σημαιών διπλής όψης, banners, κ.α. Και με τις 

δύο μεθόδους εκτυπώνονται soft signage, υφάσματα για διακόσμηση οικιών, POP / 

POS signs και lightboxes.

Οι 8κάναλες κεφαλές  παράγουν 7 διαφορετικά μεγέθη μικροσταγονιδίου 

και εξασφαλίζουν την καλυπτικότητα του μελανιού. Τα μελάνια του, Texart, 

προσφέρoυν γρήγορο στέγνωμα και μικρούς χρόνους θερμομεταφοράς, ζωντάνια 

χρωμάτων, μεγάλη αντοχή στις πλύσεις και υψηλή ποιότητα εκτύπωσης. Η συνεχής 

λειτουργία εξασφαλίζεται από το σύστημα αυτόματης μετάβασης σε εφεδρικά 

μελάνια. 

Διατίθεται σε 4χρωμία (CMYK) και 8χρωμία (CMYKLcLmOrVi).  Στην 8χρωμία, η 

προσθήκη Πορτοκαλί και Βιολετί παράγει διευρυμένη γκάμα χρωμάτων με έντονα 

κόκκινα, πορτοκάλια και βαθιά μοβ, ενώ το Light Cyan και το Light Magenta 

προσφέρουν ομαλές διαβαθμίσεις και λεπτούς τόνους δέρματος. Τα μελάνια Texart 

διατίθενται επίσης σε Fluorescent Pink and Yellow που παράγουν εκατοντάδες 

ζωντανά φωσφορίζοντα χρώματα και απαλές παστέλ αποχρώσεις.Τέλος, με 

την εφαρμογή Roland Printer Assist προσφέρεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως 

διαχείρισης του εκτυπωτικού με τη χρήση ενός tablet iPad.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της Roland, Atlas 

Digital AE (www.atlasdigital.gr) Τηλ: 210-9845771
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https://www.vasilikos.com.gr/
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Νew York Times
Πλήρης ψηφιοποίηση φωτογραφικού αρχείου με την αρωγή της Google

Η ιστορία της έγκυρης αμερικανικής εφημερίδας είναι συνυφασμένη με την ίδια την εξέλιξη των παγκόσμιων γεγονότων 

του 20ου και 21ιου αιώνα. Αποκτά δηλ. αξία περισσότερο από τα στενά όρια ενός εντύπου και ενδιαφέρει όχι μόνον 

τους ειδικούς ερευνητές αλλά και όλη την ανθρωπότητα. Το αρχείο των New York Times έχει αποθηκευμένα εκατομμύρια 

ρεπορταζιακών και άλλων φωτογραφιών, κάποιες από τις οποίες ανάγονται στον 19ο αιώνα!! δεν έχουν καταμετρηθεί ακριβώς 

και υπολογίζονται ανάμεσα στα 5 και 7εκ. Μπορεί να είχαν γίνει κάποιες αποσπασματικές προσπάθειες στο παρελθόν αλλά 

όπως είπε και ο CTO NYT Nick Rockwell “To αρχείο των ΝΥΤ είναι ένας θησαυρός ντοκουμέντων που κινδυνεύουν από 

τη φθορά του χρόνου, και αντιπροσωπεύουν πάνω από ένα αιώνα σύγχρονης ιστορίας. Όσο όμως κι αν προσπάθησε το 

προσωπικό μας, ψηφιοποιώντας αποσπασματικά κάποια πράγματα, η ιδέα να ψηφιοποιηθεί εντελώς το αρχείο μας, μέχρι τώρα 

έμοιαζε τελείως εξωπραγματική...” Η κατάσταση όμως αλλάζει άρδην χάρη στη συμφωνία New York Times με τη Google. 

O γίγαντας της πληροφορικής εκπόνησε ένα ειδικό σχέδιο βασισμένο σε τεχνητή νοημοσύνη. Το Google Cloudvision API 

αξιοποιείται για αναγνώριση κειμένου, λογοτύπων, ανθρώπινων μορφών, αντικειμένων κλπ. Επίσης χρησιμοποιείται το Cloud 

Natural Language API για να προσδιορίζει το περιεχόμενο και να κάνει αυτόματο tagging των φωτογραφιών. Έτσι η ανθρώπινη 

παρέμβαση που θα επέφερε καθυστερήσεις σε ένα τόσο τεράστιο project έχει περιοριστεί στο minimum. 
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A FUN SERVICE FOR YOUR EVENTS !

���������	


NEW
Fun customisation  

now available

OPTIONAL 
COIN ACCEPTOR

Panoramic
tripod head Panorama photo

High Speed
One-Pass
Tandem Printer

X610

DIGITAL LAB SERVICE Μ. Ε.Π.Ε.
Φιλοκτήτου 6, 136 78, Αχαρναί, Τηλ.: 210 2442585, Fax: 210 2442589, email: info@digitallabservice.gr  www.digitallabservice.gr

Tοπικός συνεργάτης: ΚΡΗΤΗ Παπαδόπουλος Ευθύμιος | 2810 390515

Κατευθείαν απ’ τη Photokina… 
Ταχύτατος εκτυπωτής φωτογραφικής ποιότητας (1.000 φωτογραφίες σε 
λιγότερα από 30min, δηλ. 1,5 sec. ανά φωτ. για 10x15cm) 
Νέο φωτογραφικό χαρτί υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος αγοράς 
φιλικό στο περιβάλλον χωρίς τοξικά στοιχεία. 
Πανοραμική εκτύπωση μέχρι 142cm

P525L

Support 
Wireless Printing

Support Memory 
Card Printing

Laptops Tablets/iPads Smartphones/
iPhones

Support smart 
NFC connection

Ο ιδανικός εκτυπωτής για 
φωτογράφους εκδηλώσεων! 
• Μικρές διαστάσεις για εύκολη μεταφορά
• Σύνδεση σε Photo Booth, Photo Kiosk 
• Ευέλικτη συνδεσιμότητα και ασύρματη  
 εκτύπωση (με χρήση app) 
• Άριστη ποιότητα φωτογραφιών

550€ 

400€* 
Eγγύηση

2 έτη

Η χαρούμενη διάσταση στη 
φωτογραφία εκδηλώσεων! 

ONAL OPTIONOPTIONALOPTIO
TORCOIN ACCEPTOR

� ������ 	
��� ��� ��������� 
���� ��	
�, �����, ��������, 
��������� ��������� �.�. 
• Εύκολη μεταφορά (μόλις 43,5kg σε 3 
κομμάτια). • Εκτύπωση φωτογραφιών 
και απευθείας αποστολή φωτογραφιών 
σε Twtter, Facebook ή σε email • Mέχρι 
6 templates, από 1 έως 4 πόζες ανά 
φωτογραφία). • Ευχάριστο, γρήγορο 
και πολύ εύκολο στη χρήση software. 

�610

Ultra-Fast Panorama photo Cost Saving Green Technology

1.5

M��O 
3sec.

��

15x21cm 

ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ | ΣΥΝΕΧΗΣ ΡΟΗ 

*Π
ρο

 Φ
Π

Α

DLS_Hiti_Selfie_Booth.indd   1 12/11/2018   11:56:53 πμ

https://digitallabservice.gr/language/el/
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DSLR CASHBACK 

D850 σώμα ή 
kit με φακό 24-120mm f4G ED VR

300 €

D750 σώμα ή 
kit με φακό 24-120mm f4G ED VRa

300 €

D500 σώμα ή 
kit με φακό 16-80mm AF-S DX

300 €

D7500 σώμα ή 
kit με φακό 18-140mm VR

300 €

D7200 σώμα ή 
kit με φακό 18-105mm VR ή 
kit με φακό 18-140mm VR

200 €

D5600 σώμα ή 
kit με φακό AF-P 18-55mm VR ή 
kit με φακό 18-105mm VR ή 
kit με φακό 18-140mm VR ή 
Double kit με φακούς AF-P 18-55mm VR & 
AF-P 70-300 VR

100 €

D5300 σώμα ή 
kit με φακό AF-P 18-55mm ή 
kit με φακό AF-P 18-55mm VR ή 
kit με φακό 18-105mm VR ή 
kit με φακό 18-140mm VR ή 
Double kit με φακούς AF-P 18-55mm VR & 
AF-P 70-300 VR

50 €

D3500 σώμα ή 
kit με φακό AF-P 18-55mm ή 
kit με φακό AF-P 18-55mm VR ή 
kit με φακό 18-105mm VR ή  
Double kit με φακούς AF-P 18-55mm VR & 
AF-P 70-300 VR

100 €

D3400 σώμα ή 
kit με φακό AF-P 18-55mm ή 
kit με φακό AF-P 18-55mm VR ή 
kit με φακό 18-105mm VR ή 
Double kit με φακούς AF-P 18-55mm VR & 
AF-P 55-200 VR ή 
Double kit με φακούς AF-P 18-55mm VR & 
AF-P 70-300 VR

100 €

 
 

CASHBACK από τη Νikon 
Χειμερινή προσφορά σε επιλεγμένες φωτογραφικές μηχανές και φακούς 

Οι γιορτές πλησιάζουν και πολλοί προετοιμάζονται για τις φωτογραφικές αγορές τους. Οπότε οποιαδήποτε μείωση τιμών 

ισοδυναμεί με πραγματικό δώρο και κίνητρο. Οι ενδιαφερόμενοι φίλοι της Nikon μπορούν τώρα να επωφεληθούν από τη 

χειμερινή προσφορά “CASHBACK” με άμεση επιστροφή χρημάτων έως €600 σε αγορά συγκεκριμένων φωτογραφικών μηχανών 

Nikon και φακών NIKKOR, σε επιλεγμένα καταστήματα με άμεση μείωση τιμής στο σημείο πώλησης.. Η προσφορά ισχύει από Δευτέρα 

12/11/2018 έως και Πέμπτη 31/01/2019. Η προσφορά ισχύει για την πώληση των παρακάτω φωτογραφικών μηχανών και φακών.

Μάθετε περισσότερα στο www.nikon.gr  

 Φακοί NIKKOR FX CASHBACK 
 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 300 €

 AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR 300 €

 AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR 300 €

 AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR 200 €

 AF-S FISHEYE NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED 100 €

 AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 100 €

 AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 100 €

 AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 100 €

A F-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR 100 €

 AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED 75 €

 AF-S NIKKOR 50mm F/1,8G 50 €

 AF-S MICRO NIKKOR 60mm f/2.8G ED 50 €

 Φακοί NIKKOR 1.4 CASHBACK 

 AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 300 €

 AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED 300 €

 AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G 300 €

 AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G 300 €

 AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G 300 €

 AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED 300 €

 Φακοί NIKKOR DX CASHBACK 

 AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED 100 €

 AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR 100 €

 AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II 100 €

 AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR 100 € 

 AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G 50 €

 AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR 50 €

  

 COOLPIX CASHBACK 

 COOLPIX P900 50 €

 COOLPIX W300 50 €

 COOLPIX A900 50 €

 COOLPIX B500 30 €
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Mια φωτογραφία χίλια χρόνια
Η απίστευτη μακροζωία της ειδικής τεχνικής φωτογραφικών εκτυπώσεων platinum/palladium

Στην εξέλιξη της φωτογραφίας έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές εκτυπώσεων με μεγάλη διάρκεια ζωής. Να 

αναφέρουμε τους τονιστές, το Cibachrome, το color transfer κλπ. Όμως τίποτε δεν ανταγωνίζεται το προσδοκώμενο 

χρόνο ζωής της ειδικής εκτύπωσης platinum/palladium. H τεχνική διασώζεται σε ελάχιστα εργαστήρια ανά τον 

κόσμο που πειραματίζονται με παλιές τεχνικές. Για την εμουλσιόν χρειάζεται η ανάμειξη των μετάλλων πλατίνας και 

παλλαδίου σε ίσες δόσεις με διάλυμμα νιτρικής πλατίνας και οξαλικό (κρυσταλλικό σίδηρο). Η υγρή εμουλσιόν 

επιστρώνεται σε χαρτί βαμβακερής βάσης archival quality και επειδή ακριβώς εμποτίζεται και ενσωματώνεται στ ην 

εμουλσιόν έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο. Η ευαισθητοποίηση (sensitization) γίνεται εξ επαφής με UV φωτισμό και 

δεν χρειάζεται καν σκοτεινός θάλαμος. Μετά την εκφώτιση το χαρτί εμβαπτίζεται στο νερό και εκεί διαλύονται τα χημικά 

της εμφάνισης και το λανθάνον είδωλο εμφανίζεται αμέσως. Λόγω της  μεταλλικής φύσης της εμουλσιόν, η αντοχή 

της είναι όσο διαρκεί και το ίδιο το χαρτί της βάσης. Στην πράξη όλες οι πλατινοτυπίες που έχουν εκτυπωθεί διαρκοιύν 

ακόμη και κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεθωριάσουν. 

ΑΓΓΕΛΙΑ
Πωλούνται 

Durst Theta 50

Durst Theta 51

Noritsu 3701

Fujifilm Dry Lab DX 100

Noritsu 3701 HD

Κασέτες χαρτιού Noritsu 32 

Fujifilm 7700

κ. Γιάννης

Τηλ. επικοινωνίας: 6932038035
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DxO Nik Collection
H τελευταία αναβάθμιση

Η γνωστή μας Nik Collection ανήκει πλέον -από τον Οκτώβριο 2017- 

στη DxO (ενώ πρότερος ιδιοκτήτης ήταν η Google). H έκδοση 1.1 

αποτελεί τη δεύτερη αναβάθμιση από τον Ιούνιο 2018 και δίνει έμφαση 

στην συμβατότητα με τις εφαρμογές της Adobe καθώς και το πιο πρόσφατο 

ΜacOS (Mojave). Η σουίτα περιλαμβάνει τα εξής plugins;

Analog Efex Pro, προσομοιωτής φακών και αναλογικών εμουλσιόν. 

Color Efex Pro, για χρωματικές διορθώσεις, ρετούς και δημιουργικά εφέ. 

Dfine, για αποθορυβοποίηση. 

Nikon Z7
Firmware v.102

H professional mirrorless Nikon Z7 

ήδη έχει σφραγίσει μαζί με τη μικρή 

της αδελφή Z6 την φετεινή χρονιά. Στην 

πορεία της υποστήριξης του προϊόντος 

ήλθε η στιγμή για το δεύτερο firmware 

update 1.02 της πρόσφατης Ζ7. Ιδού 

λοιπόν τα σημεία που αφορά:

Διόρθωση flicker σε επίπτωση που έχει 

επιλεγεί Prioritze Viewfinder 

Διόρθωση ενδεχόμενου κρασαρίσματος 

του Capture Nx-D ή ViewNX κατά τη 

διάρκεια απεικόνισης NEF αρχείων με 

επιλεγμένο HDR

Διόρθωση λανθασμένης επιλογής 

ευαισθησίας ISO με max sensitivity 

ρύθμιση στο 20.000 με επιλεγμένο το 

ηλεκτρονικό VR

HDR Efex Pro, για επεμβάσεις σε ΗDR εικόνες. 

Sharpener Pro, για βελτίωση της ευκρίνειαs. 

Silver Efex Pro,για ασπρόμαυρες εικόνες 

προσομοιώνοντας σκοτεινό θάλαμο. 

Viveza για τοπικές επεμβάσεις 

στηφωτεινότητα και το χρώμα με βάση την 

πατενταρισμένη τεχνολογία Upoint της Nik 

Software.
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Επαναλαμβάνεται λόγω 
της μεγάλης ζήτησης

http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-canon/
http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-sony/
http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-fujifilm/
http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD/


������ 438 •  �����	
 19 ����	��� 2018 �����
 23

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

 

ON1 Photo RAW 2019
Στο μέτωπο του ανταγωνισμού απέναντι στο Lightroom

Fujiflm 
Firmware Updates για GFX50S, X-T3 και X-Η1. 

H πολιτική της Fujifilm στις αναβαθμίσεις firmware αποτελεί σημείο 

αναφοράς και υπόδειγμα για ολόκληρη τη βιομηχανία του imaging, 

αφού σε τακτά διαστήματα προσφέρει όχι μόνο διόρθωση bugs αλλά και 

νέα χαρακτηριστικά που βελτιώνουν πραγματικά την απόδοση. Τώρα ήλθε 

η σειρά των μοντέλων  GFX50S, X-T3 και X-Η1. Να δούμε τις επιμέρους 

αλλαγές:

GFX 50S Υποστηρίζει φoρμά 35mm με αντάπτορες GF/Η δίνοντας αρχείο 

30Megapixel.  Αυξάνει την απόκριση του eye sensro και υποστηρίζει 

χρωματική διόρθωση για τα panel του EVF και της οθόνης στην πλάτη. 

Χ-Τ3 (Δεκ. 2018). ενεργοποιεί τη δυνατότητα 4Κ ΗDR video με Hybrid Log 

Gamma με θεαματικά αποτελέσματα στο post production εφόσον προβληθεί σε αντίστοιχων προδιαγραφών 

οθόνες. Με το νέο firmware ο κάτοχος μπορεί να βιντεοσκοπεί με F log ενώ παρατηρεί την ίδια βιντεοσκόπηση σε 

εξωτερικό μόνιτορ με άλλο film simulation (αν και αυτή η δυνατότηταΔΕΝ είναι συμβατή με refresh 59,99p/50p,4K 

interframe NR και έξοδο HDMI. Mε την αναβάθμιση η νέα Χ-T3 θα είναι πλέον συμβατή με All-intra και το 

μέγιστο refresh στο format H.264 μέχρι bitrate 400Mbps. Eπίσης θα προβάλλεται πληροφορία για τη χρωματική 

θερμοκρασία σε βαθμονόμηση Kelvin στο EVF και την οθόνη της πλάτης. 

Τέλος, για την Χ-Η1 προβλέπονται βελτιώσεις στο stabilizer. 

Από τη στιγμή που η Adobe 

άλλαξε την πολιτική για 

το Lightroom πιέζοντας τους 

χρήστες σε συνδρομητική 

βάση πληρωμής, εντάθηκε ο 

ανταγωνισμός. Εμφανίστηκαν 

με αξιώσεις πολλά αντίστοιχα 

προγράμματα είτε καινούργια 

είτε ως αναβαθμίσεις 

παλιότερων. Ένα από αυτά 

είναι το ΟΝ1 Photo RAW 

στις πλατφόρμες Windows 

και Mac OS. H έκδοση 2019 λανσάρεται από την εταιρία ως σχεδόν τελείως καινούργιο RAW 

editor με επιπλέον δυνατότητες focus stacking, layers κλπ. Ενσωματώνει αλγόριθμους τεχνητής 

νοημοσύνης, πρόσθετη υποστήριξη νέων μοντέλων φωτογραφικών μηχανών, και προφίλ 

φακών, υποστήριξη του φορμά HEIC της Apple που λανσάρεται ως διάδοχος του JPEG και νέο 

περιβάλλον εργασίας. Παραπέρα προσφέρει εύκολη μετάβαση για τους ήδη χρήστες Lightroom 

μέσω των αλγόριθμων Artificial Intelligence για φακέλλους, συλλογές και metadata μαζί με 

τις όποιες ρυθμίσεις, νέο εργαλείο AI Masking Tool ώστε να απλοποιείτια η επιλογή περιοχών 

ή αντικειμένων μέσα σε μία φωτογραφία, αυτόματη ευθυγράμμιση των layers, νέο workflow 

για HDR, περισσότερα φίλτρα στα ειδικά εφέ κλπ. Το αναβαθμισμένο ON1 Photo RAW 2019 θα 

στοιχίζει 100δολ. για τους νέους  και 80δολ. Για τους υφιστάμενους χρήστες ενώ διατίθεται και 

trial version 30 ημερών ώστε οι ενδιαφερόμενοι να αποφασίσουν μόνοι τους αν το πρόγραμμα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. 
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https://tipoma.gr/film-slides/
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Εικόνες καθημερινότητας
Έκθεση εξήντα φωτογράφων του Φωτογραφικού Κύκλου

Η έκθεση σε επιμέλεια Πλάτωνα Ριβέλλη και Παναγιώτη Μαρκολέφα, 

παρουσιάζει τις φωτογραφίες εξήντα τριών φωτογράφων – μελών του 

Φωτογραφικού Κύκλου. Ο Πλάτων Ριβέλλης, μιλώντας για την προετοιμασία της 

έκθεσης, σημειώνει: «Μελετώντας τη δουλειά των φωτογράφων-μελών “Κύκλου” 

διαπίστωσα ότι ήταν μεγάλος ο αριθμός εκείνων που αποτύπωναν -εν είδει 

προσωπικού ημερολογίου- πολλές στιγμές από το περιθώριο της προσωπικής 

τους καθημερινότητας, αναγνωρίζοντας πίσω από την προφανή ασημαντότητα, το 

αισθητικό και συναισθηματικό βάρος που τις συνοδεύει. Πρόκειται συνήθως για 

φωτογραφίες που δύσκολα θα έβρισκαν τη θέση τους σε οικογενειακό λεύκωμα 

και μάλλον εξίσου δύσκολα στους τοίχους μιας γκαλερί. Ο πειρασμός ήταν 

προφανώς μεγάλος να συγκεντρώσω μερικά από αυτά τα φωτογραφικά δείγματα, 

που νομίζω πως αποτελούν πλέον μια διακεκριμένη τάση, και με τη βοήθεια του 

Παναγιώτη Μαρκολέφα να συνθέσω μια έκθεση “ασήμαντης καθημερινότητας”, 

η οποία απομονωμένη και ακινητοποιημένη από τον φωτογραφικό φακό αποκτά 

το εύρος μιας “μνημειακής καταγραφής” [...]». Την έκθεση διοργανώνουν η 

Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic American College, σε συνεργασία με το 

Φωτογραφικό Κύκλο.

Εγκαίνια: Πέμπτη 22 Νοεμβρίου, 20:00

Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Γκαλερί Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα

Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Τηλ. 210 

3680052, www.hau.gr/culture 
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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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PhoS / ΦΩS
Τριήμερο φωτογραφίας δρόμου στην Αθήνα

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, διοργανώνεται στην Αθήνα το τριήμερο φεστιβάλ 

φωτογραφίας δρόμου PhoS / ΦΩS. Εργαστήρια, ομιλίες, κριτική πορτφόλιο, 

διαγωνισμοί και εκθέσεις θα είναι ανοιχτά στο κοινό στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 

18:00 – 19:30 - Έναρξη και παρουσίαση του προγράμματος. Συνάντηση με τους 

εισηγητές. Οδηγίες για τα εργαστήρια.

Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα  

19.30 – 22:30 – Εγκαίνια

Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα          

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 

10:00 – 14:00 - Walk the Talk I με τον Jens Krauer: Candid Photography 

Σημείο συνάντησης: σταθμός μετρό Μοναστηράκι 

10:00 – 14:00 - Walk the Talk II με τον Σπύρο Παπασπυρόπουλο: Φωτογραφία 

δρόμου με φλας

Σημείο συνάντησης: σταθμός μετρό Μοναστηράκι 

14:00 – 14:30 - Γεύμα

14:30 – 16:00 - Παρουσίαση Ι: Κώστας Δελχάς, “Εσύ τι βλέπεις;”

Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα 

16:00 – 17:00 - Guest photographer IΙ: Iris Maria Tusa, “Women Street 

Photographers” 

Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα 

17:00 – 18:00 - Παρουσίαση ΙII: Τάσος Μιλλής, “Φωτογραφία δρόμου και σύγχρονες 

προκλήσεις”

Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα  

18:00 – 18:30 - Διάλειμμα

18:30 – 19:30 – Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “What is street 

photography”. Συμμετέχουν: Δώρα Λαβαζού, Μιχαήλ Μοσχολιός, Σπύρος 

Παπασπυρόπουλος, Jens Krauer και Iris Maria Tusa

Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα  

19.30 – 20.30 - Αναλύσεις πορτφόλιο 

Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα  

Κυριακή 25 Νοεμβρίου

 10:00 – 13:00 - Walk the Talk ΙΙΙ με 

τον Ανδρέα Καμουτσή: “Περνώντας 

απαρατήρητος”

Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 

57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα  

11:00 – 13:00 - Θεωρητικό εργαστήρι Ι 

με τον Θανάση Σταυράκη: “Σύγχρονο 

φωτορεπορτάζ”

Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 

57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα  

13:00 – 14:00 - Γεύμα

14:00 – 17:00 - Θεωρητικό εργαστήρι 

ΙΙ με τον Ανδρέα Παραδεισόπουλο: 

“Φωτογραφία Δρόμου, 

αποκαλύπτοντας ένα παράλληλο 

σύμπαν της καθημερινότητάς μας”

Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 

57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα

15:00 – 17:00 - Walk the Talk ΙV με 

την Μαρία Καππάτου: “Ξεπερνώντας 

τον φόβο στη φωτογραφία δρόμου”

Σημείο εκκίνησης: iFocus Gallery, 

Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13, 

Αθήνα  

17:00 – 19:00 - Συμπεράσματα και 

ελεύθερη κουβέντα με τους εισηγητές 

Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 

57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα

  

Διοργάνωση: iFocus.gr, BULBphotos.

eu, StreetHunters.net

Πληροφορίες: PhoS / ΦΩS, 

https://www.phosathens.info 
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

�����
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για τη συμμετοχή σας

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
https://www.instagram.com/photographosmag/
http://bit.ly/2x1O6ud
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
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Conceptual 
Θεματική έκθεση στη Blank Wall Gallery

Καλλιτέχνες από διάφορα μέρη του κόσμου παρουσιάζουν την προσωπική 

τους αντίληψη για τον κόσμο και την τέχνη, σε μια έκθεση που έχει στόχο 

τον προβληματισμό του θεατή. Την έκθεση επιμελείται ο φωτογράφος Μάρκος 

Δολόπικος.

Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Νοεμβρίου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Αθήνα

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, info@blankwallgallery.

com, http://www.blankwallgallery.com 
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Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG... ΤΑ
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Photoshop
��

Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή  
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά... ΤΑ
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€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!42
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

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

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

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

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
: 

6 
Ο

ΚΤ
Ω

ΒΡ
ΙΟ

Υ
 2

01
6

0
5

9
7
7
1
1
0
5
3
9
4
0
0
4

€6,90

���������	

��
��!

�������	 


�� ���� �������������� � ��								

B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

�

�

�

�



















�

����
��     
Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
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TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί: 
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»

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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Δωρεάν 
μεταφορικά*!

*Για αγορές άνω των €25 

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

18+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd   1 23/10/2018   5:16:40 μμ
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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
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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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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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Οι συναντήσεις της Πέμπτης
Φωτογραφικές παρουσιάσεις σε επιμέλεια του Πλάτωνα Ριβέλλη

Nessuno Kanenas
Έκθεση φωτογραφίας του Cesare Bedogné

Η βασική ιδέα της έκθεσης βασίζεται σε ένα είδος διπλής κίνησης. Παρουσιάζονται φωτογραφίες 

που δημιουργούν μια ταινία και φωτογραφικά καρέ που παίρνουν μορφή μέσω μιας ταινίας. Την 

έκθεση συμπληρώνουν εκτυπώσεις πάνω σε ζελατίνα αργύρου που αποτελούν τη βάση της ταινίας 

«Storia per in teatro vuoto» και φωτογραφικά καρέ παρμένα από την ταινία “Maria’s Silence” σε 

ψηφιακή εκτύπωση. Ο Cesare Bedognè είναι Ιταλός συγγραφέας, φωτογράφος και κινηματογραφιστής

Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, Πατησίων 47, Αθήνα

Πληροφορίες: Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, https://iicatene.esteri.it

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.  

https://www.facebook.com/Yiorgos-Depollas-312864245951218/
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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-257/
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