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                                                                                                       SUZAN SONTAG                                                                                          

«...Η φωτογραφία είναι μια τέχνη η οποία  ιστορικά παραγκωνίστηκε για πάρα 

πολύ μεγάλο διάστημα. Άργησε πάρα πολύ να αναγνωριστεί - δεν είναι τώρα 

η στιγμή να κάνω ιστορική αναδρομή, αλλά μια επισήμανση μόνο η οποία 

είναι χρήσιμη - και αυτό την οδήγησε στη δημιουργία θεσμών στους οποίους 

μπορούσε πραγματικά να επιχειρήσει να προάγει τη φωτογραφική τέχνη. 

Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν σε πολλές χώρες του κόσμου μουσεία 

φωτογραφίας, φεστιβάλ φωτογραφίας, στα οποία η τέχνη αυτή άνθισε...»

Hρακλής Παπαϊωάννου

Απόσπασμα από τα πρακτικά της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 

Βουλής των Ελλήνων εν όψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη δημιουργία 

του «Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης».  

https://www.hellenicparliament.gr

Η ανακοίνωση της παραίτησης του Διευθυντή του Μουσείου Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης από τις σελίδες του επίσημου site του Μουσείου

http://www.thmphoto.gr/?p=7124 

Επιστολή του Επιμελητή MOMus / Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

Ηρακλή Παπαϊώάννου στην Υπουργό Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά 

http://www.avgi.gr/article

Οι λεπτομέρειες της παραίτησης του διευθυντή του Μουσείου Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης κάνουν τη… διαφορά. Παραιτήθηκε, ξαναπαραιτήθηκε, το 

ανακοίνωσε και το ξαναανακοίνωσε, χωρίς να πάρει απάντηση από την υπουργό 

Πολιτισμού! 

https://www.makthes.gr

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας, Ηρακλής Παπαϊωάννου 

https://www.amna.gr

Δύο φορές υπέβαλε παραίτηση ο Ηρακλής Παπαϊωάννου. Για το θέμα της 

έλλειψης προσωπικού στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που δεν λύνεται 

μέσω του νόμου της συνένωσης των μουσείων 

https://www.typosthes.gr

Παραίτηση για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Τι απαντά η Υπουργός Πολιτισμού στον Ηρακλή Παπαϊωάννου 

http://www.avgi.gr/article

Από τούτη εδώ τη στήλη, στο φύλλο

Νο 437 της 12ης Νοεμβρίου, είχαμε 

επιχειρήσει μία πολύ ιδιαίτερη 

και τολμηρή θα έλεγα ανάλυση 

για τα αίτια της λιγοστής έως 

ανύπαρκτης υποστήριξης στην 

εγχώρια καλλιτεχνική φωτογραφία 

από μέρους της Ελληνικής 

Πολιτείας. Παράδειγμα το Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

και όσα διαδραματίσθηκαν -και 

διαδραματίζονται- εκεί με αφορμή την 

αφομοίωσή του από τον νεοσύστατο 

“Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων 

Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης”. 

Το βασικό μας επιχείρημα γι’ αυτή την 

κακοδαιμονία που ταλαιπωρεί τον 

φωτογραφικό κλάδο -περισσότερο στη 

χώρα μας και λιγότερο στις πολιτιστικά 

αναπτυγμένες χώρες- από εφευρέσεως 

της φωτογραφίας ακόμη, δεν είναι 

μόνον πολιτικό-οικονομικό αλλά 

περισσότερο ...ψυχολογικό-υπαρξιακό: 

Προσωπικότητες προερχόμενες από 

άλλους καλλιτεχνικούς χώρους όταν 

βρίσκονται σε επιτελικές κρατικές 

θέσεις υποτιμούν συνειδητά τη 

φωτογραφία και την αποδυναμώσουν 

με επιχειρηματολογία η οποία ασφαλώς 

διαφέρει από αυτή του παρελθόντος. 

Και αφού θέλετε συγκεκριμένα πράγματα 

διαβάστε δίπλα, τα πρακτικά της Βουλής 

και διάφορες δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο 

με αφορμή το πολύπαθο Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και βγάλτε 

τα δικά σας συμπεράσματα.

   ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

�' +&��"<� +�<�* �� ��=�'�� >%���&�$��( ?'�������+�(
Oρατός ο κίνδυνος πλήρους υποβάθμισης ή ακόμη αναστολής λειτουργίας του

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/e04622a9-2024-47fe-a2f4-dd557cef2882/ENOP%2016.10.2018%20%CE%9F%CE%9A.docx
http://www.thmphoto.gr/?p=7124
http://www.avgi.gr/article/10812/9347100/epistole-tou-proen-dieuthynte-tou-mouseiou-photographias-thessalonikes-sten-ypourgo-politismou
https://www.makthes.gr/oi-leptomereies-tis-paraitisis-toy-dieythynti-toy-moyseioy-fotografias-thessalonikis-kanoyn-ti-diafora-170594
https://www.amna.gr/macedonia/article/308138/Paraitithike-o-dieuthuntis-tou-Mouseiou-Fotografias---Iraklis-Papaioannou
https://www.typosthes.gr/politismos/169577_thessaloniki-dyo-fores-ypebale-paraitisi-o-iraklis-papaioannoy
http://www.avgi.gr/article/10812/9337820/paraitese-gia-te-demiourgia-entyposeon
http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_437.pdf#page=2
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Live for the story_

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΙΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ

'Ό,τι κι αν χρειάζεται η επιχείρησή σας, το 
καλύπτουμε! Με κάθε αγορά ενός εκτυπωτή 
λέιζερ i-SENSYS LBP653Cdw ή i-SENSYS 
LBP654Cx, παίρνετε* ένα κομψό ασύρματο 
τηλεχειριστήριο παρουσιάσεων,** που θα σας 
βοηθήσει να επικοινωνείτε καλύτερα με το 
ακροατήριό σας.

* Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 15/10/2018 έως 31/12/2018, για όσο χρόνο υπάρχει απόθεμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
** Τηλεχειριστήριο παρουσιάσεων Canon PR500-R. Μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας στη διεύθυνση: www.canon.gr

https://www.canon.gr/officewarrantypromotion/
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Δείτε τον κόσμο μας ξανά...
Μέσα από μια σειρά δορυφορικών φωτογραφιών...

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 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 

�#*#+)!

https://www.boredpanda.com/photography-daily-overview-benjamin-grant/
www.photo.gr
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��� 9 FPS | 493 ������ AF | FULL-FRAME 4K UHD | VR 5 �	
��� | 

�����
��
 �
�����
 QUAD VGA

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

� � � � � 
  � � � + 
 � � � 

� � � �  
 � � �  �  � � 
 , 
 � �

�'�� �!/)����� "�� (0��"!�('�% �'�� "�� video, 2 �#� ���!� (0��"!�(�)6� 
�2&��6� full frame Nikon Z 7���!���� �� /!�� ��2� ���/�2�� ����)/���2% )�� �2� 
��&��8�"'� �0� (�)6�, &�!2 ��2 �#�, �8�)�'���!"�� �����$!� Z. 	����86��� 
�2 �2����!"�): ��% �8��;�!'� �� ���% �#��% (�)�$% NIKKOR Z : ���8#7�� ��/ 
��!'��� 360 ���>���$% (�)�$% NIKKOR F*. ���8�$��� �:��!� �2� �����!'� 
�2% ����������):% ����):% ��/���2% �� #�� ��)!6� ��������0� �$��2��. 

https://www.nikon.gr/el_GR/products/category_pages/digital_cameras/mirrorless/overview.page
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Computational Imaging
H LG στα ίχνη της Light Camera L16

�'&"�+6�"�

H αρχή είχε γίνει την άνοιξη με την επίσημη 

παρουσίαση της πιο περίεργης compact όλων 

των εποχών, της Light Camera L16.  Eκεί 

που το hype σταδιακά ξεθώριαζε, ξαφνικά 

ήλθε μια αίτηση ευρεσιτεχνίας από την LG να 

αναθερμάνει το ενδιαφέρον. Όταν λοιπόν όλοι 

συζητούν για smartphone με πολλές κάμερες, 

ως πέντε στην περίπτωση της Νοkia, στην 

προσπάθεια να υποκαταστήσουν το zoom και 

με τη λογική της computational photography 

που βασίζεται σε ανασύνθεση πληροφορίας 

και παρεμβολή “ενδιάμεσου” υποθετικού 

περιεχομένου, η LG απαντά με το υπερόπλο 

των 16 σε 1. 

Με τόσες επιμέρους κάμερες (16) και 

αντίστοιχους αισθητήρες/φακούς, 

η πληροφορία δεν αφορά μόνον διαφορετικές 

εστιακές αποστάσεις αλλά και διαφορετικές 

οπτικές γωνίες και βάθος πεδίου καθώς και 

τη δημιουργία αντίστοιχου με τα Live Photos 

της Apple ή το εφέ “adjustable field” της 

-αλησμόνητης- Lytro. 

Σύμφωνα με την περιγραφή στην πατέντα της LG, 

μέρος από την πληροφορία θα αξιοποιείται για 

την αφαίρεση τμημάτων της εικόνας (παράδειγμα 

ενός ανεπιθύμητου ατόμου σε μια σκηνή δρόμου 

ή την αλλαγή φόντου κλπ.) Να σημειώσουμε 

βέβαια ότι η κατοχύρωση μιας πατέντας δεν 

σημαίνει υποχρεωτικά την υλοποίηση σε εμπορικό προϊόν, αφού όπως 

διδασκόμαστε από την περίπτωση της L16, oι εντυπωσιακές ιδέες συχνά 

αναιρούνται στην πράξη και αντιμετωπίζουν αξεπέραστα προβλήματα στα 

τελικά προίόντα. Εδώ χρήσιμη θα ήταν μια αναδρομή στην L16, ένα προϊόν 

φάντασμα που δεν είδαμε ποτέ στην Ευρώπη ενώ αποσύρθηκε από την 

αμερικανική αγορά λόγω πολλών τεχνικών προβλημάτων. 

H Light Camera L16 δε μοιάζει με οτιδήποτε άλλο έχει εμφανιστεί ποτέ 

στην ψηφιακή φωτογραφία. Διαθέτει όχι λιγότερους από 16 αισθητήρες 

προσαρμοσμένους σε φακούς διαφορετικών εστιακών αποστάσεων 28, 70 

και 150mm, έχει μέγεθος μεγάλου smartphone και τεράστια οθόνη 5in. στην 

πλάτη. Οι λήψεις φωτογραφιών γίνονται είτε πατώντας το μοναδικό πιεστικό 

shutter release είτε με touch shutter από την οθόνη. Ο χρήστης μπορεί 

να μετατοπίσει ανά πάσα στιγμή το σημείο εστίασης ή να επιλέξει λίγο ή 

περισσότερο βάθος πεδίου ακόμη και μετά την λήψη. Ακόμη περισσότερες 

δυνατότητες post production προσφέρονται μέσω του dedicated software 

που τρέχει σε desktop/laptop. 

Οι φιλοδοξίες των σχεδιαστών της Light Camera διατυπώθηκαν με 

μεγαλόστομες διακηρύξεις ότι θα ανταγωνιζόταν την ποιότητα εικόνας των 

DSLR, την φορητότητα των compact και την ευελιξία των smartphones 

αφού ενσωμάτωνε GPS, WiFi και Bluetooth. Όμως πέρα από την αρχική 

ευφυή ιδέα, η Light Camera αποδείχθηκε ότι είχε πολλά προβλήματα 

στην πράξη με ασταθή απόδοση και μη προβλέψιμα αποτελέσματα. 

Προφανώς ένα προϊόν που βιάστηκε να βγει στην αγορά και δεν πέρασε 

όλα τα στάδια της εξέλιξης. Τα προβλήματα αυτά καθώς και την έλλειψη 

επαρκούς χρηματοδότησης προφανώς δεν τα έχει η γιγάντια  LG η οποία 

βαδίζοντας σε παρόμοιο μονοπάτι προς την φουτουριστική διάσταση του 

computational imaging, μιλάει από θέση ισχύος και με την πρόσφατη 

ευρεσιτεχνία δημουργεί πολλές προσδοκίες. Ίδωμεν....

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

i l ii
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http://www.stamos.com.gr/
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Epson Business Partners Conference
Στην Αθήνα 22 Νοεμβρίου

Το Epson Business Partner Conference ταξίδεψε σε τέσσερις πόλεις, από τη 

Λεμεσό της Κύπρου, ως τα Τίρανα της Αλβανίας και τη Θεσσαλονίκη,  με 

καταληκτικο προορισμό την Αθήνα, όπου φιλοξενήθηκε στις 21 και τις 22 

Νοεμβρίου στους χώρους της γκαλερί «Ιλεάννα Τούντα» και του «48 Urban 

Garden». Η έκθεση στην Αθήνα σημείωσε μεγάλη προσέλευση, τόσο από τους 

πολυάριθμους συνεργάτες της Epaon όσο και δημοσιογράφους του ειδικού 

τύπου.

Η κα Μαρία Μάσσιου, Διευθύντρια Γραφείου, της Epson Greece δήλωσε: «Νιώθουμε 

μεγάλη χαρά που μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε το πλήρες 

χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, με τις κορυφαίες λύσεις μας στην οπτική απεικόνιση και 

την εκτύπωση....Οι προσπάθειες μας για συνεχή εξέλιξη έχουν ήδη καρποφορήσει, 

καθώς από τις αρχές του οικονομικού έτους, έχει σημειωθεί ανάπτυξη ύψους 30%, 

μόνο στην ελληνική αγορά, συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά».

Στην έκθεση παρουσιάστηκε μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων με πρωταγωνιστές 

τον inkjet εκτυπωτή WorkForce Enterprise  C20590 για επαγγελματικές εκτυπώσεις,, 

τη νέα σειρά ασπρόμαυρων EcoTank M2140 που αποτελεί την οικονομική λύση 

απέναντι στους laser για μικρά και μεσαίου μεγέθους γραφεία, αλλά και τους νέους 

εκτυπωτές μεγάλου φορμά της σειράς SureColor T. Είδαμε επιπλέον, το ανανεωμένο 

χαρτοφυλάκιο εκτυπωτών Ecotank με δύο νέα μοντέλα που διαθέτουν το σύστημα 

μελανιών 5 χρωμάτων, τα L7160 και L7180,. Χάρη στις πολλές και διαφορετικές 

δυνατότητες εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης που προσφέρουν στον χρήστη, 

αποτελούν την πιο οικονομική επιλογή στην κατηγορία τους. μειώνοντας το κόστος 

εκτύπωσης έως και 90%. Από τις νέες λύσεις σάρωσης, παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά ο μεγάλης ταχύτητας σαρωτής φωτογραφιών FastFoto FF-680W, που προσφέρει 

δυνατότητες σάρωσης έως 30 φωτογραφίες σε 30 δευτερόλεπτα, καθώς και οι νέα 

σειρά φορητών σαρωτών WorkForce DS

URL : http://epson.presspage.com/Epson-Business-Partners-Conference-
Πρωτοποριακές-λύσεις-και-καινοτόμα-προϊόντα-που-φέρνουν-την-επανάσταση-

στην-τεχνολογία-εκτύπωσης-και-οικιακής-απεικόνιση/

%20http://epson.presspage.com/Epson-Business-Partners-Conference-%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BB%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7/
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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-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/
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Το νέο ραντεβού με την ενημέρωση, για ερασιτέχνες και επαγγελματίες δημιουργούς, 

είναι στο  Trii Art Hub. Η διεύθυνση του  πολυχώρου είναι:  Δράκου 9, Κουκάκι, 

ελάχιστα μέτρα από το σταθμό του μετρό (στάση Συγγρού - Φιξ). 

Ύστερα από την επιτυχία των τεσσάρων Photonet Special Days, η φετινή διοργάνωση 

θα είναι διευρυμένη σε συμμετοχές εταιριών, ενώ παράλληλα θα φιλοξενήσει και 

επιλεγμένες φωτογραφικές ομάδες, οι οποίες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν 

τη δουλειά των μελών τους και να έρθουν σε επαφή με το ευρύ κοινό, στα πλαίσια της 

γενικότερης σχετικής εκστρατείας που έχει ξεκινήσει από το Photonet.

Στόχος των Photonet Special Days είναι να προσφέρουν ενημέρωση για το imaging 

σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία στις εταιρίες που συμμετέχουν να 

αναδείξουν όλα τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες τους στο κοινό.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. • CΑΝΟΝ • DJI STORE GREECE (MY HELIS) 

• ΕΙΖΟ • FUJIFILM HELLAS A.E. • ΝIKON (ΔΑMKΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. ΑΕ) • PANASONIC 

(INTERTECH SA) • SIGMA 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

 • GREEK INSTAGRAMER EVENTS 

• ΛΕΣΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΩΝ/

ΠΟΛΙΤΩΝ – C/P • ARTPHOTOCLUB 

• PHOTO CONTEST • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26

ΔΩΡΕΑΝ ΟΜΙΛΙΑ

Ο Θανάσης Σταυράκης μιλά για 

το  «Πώς δημιουργείται μια ιστορία 

φωτορεπορτάζ»!  

Η παρουσίαση θα ξεκινήσει 

στις 4μμ. 

H είσοδος για όλους είναι δωρεάν!

Αναλυτικά εδώ: www.nexusmedia.

gr/5th-photonet-special-day/

photo.gr

5o PHOTONET SPECIAL DAY
AΘΗΝΑ, KYΡΙΑΚΗ 02/12/18 – Trii Art Hub | ΩΡΑΡΙΟ: 11ΠΜ-7ΜΜ  – ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

www.photo.gr
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http://www.fisheye.gr/
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Kodak Scanza
Προσιτή λύση ψηφιοποίησης

Για τους πάμπολλους φωτογράφους που έχουν σε συρτάρια, κουτιά 

και αποθήκες, αρχεία με φιλμ τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να 

ψηφιοποιηθούν, η Kodak προτείνει μια απλή λύση. Το Scanza είναι ένα 

area scanner δηλ. συσκευή σάρωσης με αισθητήρα φωτογραφικού τύπου, 

δανεισμένο από compact  που απλοποιεί πολύ την όλη διαδικασία. Το 

chip του αισθητήρα είναι 14Megapixel με δυνατότητα να ανέβει στα 22ΜΡ 

με interpolation ενώ αποθηκεύει αποκλειστικά σε αρχεία JPEG. Στην 

συσκευασία περιλαμβάνει πλαστικούς φορείς για φιλμ 135, 110 και 126 

αλλά και για κινηματογραφικό 8mm και Super8. Σκανάρει τόσο αρνητικά 

όσο και slides, αρκεί ο χρήστης να “πει” στο μηχάνημα τι είδους φιλμ έχει 

τοποθετήσει. Η απεικόνιση γίνεται είτε στην ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη 

3,5in. είτε εξωτερικά σε τηλεόραση ή monitor μέσω σύνδεσης HDMI και τα 

αρχεία καταχωρούνται σε κάρτα SD.

Tamron
Firmware για 
συμβατότητα με Nikon Z

Αποσκοπώντας στην 

εξυπηρέτηση των κατόχων 

Nikon Z6/Z7 η Τamron 

τροποποίησε το firmware των 

παρακάτω φακών ώστε να 

λειτουργούν κανονικά μέσω του 

αντάπτορα FTZ. H ενημέρωση 

(update) του firmware μπορεί 

να γίνει μέσω του προαιρετικού 

εξαρτήματος TAP in Console ή 

σε εξουσιοδοτημένο service της 

εταιρίας. 

• SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 

(Model A032) for Nikon 

• SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD G2 

(Model A041) for Nikon 

• 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC 

HLD (Model B028) for Nikon �SO
Θέσπιση προτύπων για τα drones

Τ drones ανήκουν σε μια βιομηχανία που εξελίχθηκε απρόσμενα με εκθετικούς 

ρυθμούς ξεπερνώντας τα κανονιστικά πλαίσια, αφού πρόκειται για προϊόν που 

ήλθε από το ..μηδέν και εξαπλώθηκε με απίστευτους ρυθμούς. Τώρα, αν και με 

υστέρηση, ασχολήθηκε με τα drones o ISO (international Standards Organization). 

Ήδη έχει καταρτιστεί ένα προσχέδιο προτυποποίησης το οποίο θα αναρτηθεί 

για διαβούλευση μέχρι 21 Ιανουαρίου 2019 και ως το τέλος της χρονιάς θα έχει 

οριστικοποιηθεί. Το πλάνο θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις φάσεις και θα περιλαμβάνει 

τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. 

Ο κανονισμός αναφέρεται σε ήδη γνωστές έννοιες όπως περιορισμούς πτήσεων σε 

ευαίσθητες περιοχές, geofencing, καταγραφή δεδομένων πτήσεων, εκπαίδευση κλπ.  

Επίσης θα αναφέρονται οι πρόνοιες για προστασία προσωπικών δεδομένων ατόμων 

που εμφανίζονται στις κάμερες των drones κλπ.
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https://www.photoorder.gr/
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�=�'&����� Venus Optics 
& ��
��� 
.�.
Oι φακοί Laowa και στην Ελλάδα

Η Venus Optics είναι μια ανερχόμενη Κινεζική εταιρία 

που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και κατασκευή 

Premium φωτογραφικών φακών με καινοτόμα 

χαρακτηριστικά. Το προσωπικό της εταιρίας που 

αναλαμβάνει το σχεδιασμό των φακών της διαθέτει 

τεράστια εμπειρία από αντίστοιχα τμήματα R&D γνωστών 

ιαπωνικών και γερμανικών εταιριών.

Μεταξύ των προϊόντων που έχουν κερδίσει την 

εμπιστοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο των επαγγελματιών 

φωτογράφων και κινηματογραφιστών είναι η σειρά 

ποιοτικών macro φακών αλλά και η πρωτοποριακή σειρά 

υπερευρυγώνιων φακών Zero Distortion LAOWA για 

όλες τις δημοφιλείς μοντούρες (Canon EF, Nikon F, Sony E, 

Fujifilm X, Micro 4/3). 

Τώρα η πλήρης σειρά προϊόντων Laowa διατίθεται στη 

χώρα μας από την εταιρία ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. της Θεσσαλονίκης 

που ανέλαβε την επίσημη αντιπροσώπευση. 

Canon Cashback
Επιστροφή ως 300 ευρώ σε 
επιλεγμένα προϊόντα μέχρι 
31/1/2019

Η Canon Ελλάδας, δίνει τη δυνατότητα σε 

όλους, να αξιοποιήσουν την προσφορά 

που ισχύει από 15 Νοεμβρίου 2018 μέχρι και 

31 Ιανουαρίου 2019, και με την οποία μπορούν 

να λάβουν επιστροφή μέχρι και 300 ευρώ 

για την αγορά φωτογραφικών μηχανών και 

άλλων προϊόντων απεικόνισης. Στα προϊόντα 

αυτά περιλαμβάνονται φωτογραφικές μηχανές 

DSLR, mirrorless, compact, βιντεοκάμερες, 

φακοί  και αξεσουάρ, αλλά και εκτυπωτές  

από τις σειρές SELPHY και PIXMA: Οι φορητοί 

εκτυπωτές Canon SELPHY δίνουν τη δυνατότητα 

να τυπώσει κανείς από τη φορητή του συσκευή 

όλες τις  στιγμές που μοιράζεται στα social 

media, ενώ τα μοντέλα PIXMA παρέχουν 

δυνατότητα σύνδεσης με έξυπνα κινητά ή το 

cloud, για παραγωγική εκτύπωση, αντιγραφή, 

σάρωση και μετάδοση φαξ στο σπίτι ή σε μικρά 

γραφεία.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν να 

αξιοποιήσουν την ευκαρία, μπορούν να 

συμβουλευτούν τη λίστα των προϊόντων Canon 

που περιλαμβάνονται στην προσφορά, τους 

λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις αλλά 

και να δουν τα συμμετέχοντα σημεία λιανικής 

πώλησης. www.canon.gr/cashback/
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https://www.alboom.gr/
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Sony
H επόμενη γενιά αισθητήρων full frame

Όταν οι σημερινές full frame, ανεξάρτητα αν ανήκουν στις 

αρχιτεκτονικές DSLR ή mirrorless, έχουν φρενάρει στα 

40-50Megapixel, τότε οι περισσότεροι ειδήμονες του φωτογραφικού 

χώρου πιστεύουν ότι αγγίξαμε πλέον τα όρια της τεχνολογίας και 

η κίνηση προς υψηλότερες αναλύσεις προσκρούει σε σοβαρά 

εμπόδια. Το όνομα Sony αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί τον πιο 

σημαντικό παίκτη στην αγορά των φωτογραφικών αισθητήρων. Γι 

αυτό κάθε της πρωτοβουλία αποκτά βαρύτητα και προσελκύει την 

προσοχή. Οπότε πρέπει να μας απασχολήσουν αρκετά οι φήμες για 

δύο επερχόμενους hi end αισθητήρες που θα διαμορφώσουν την 

τάση μέσα στην επόμενη χρονιά. Πρόκειται για δύο κομμάτια full 

frame. Τον αισθητήρα 1 με ανάλυση 60Megapixel και 16 κανάλια 

επικοινωνίας με τον επεξεργαστή, ριπή 4,6fps που ανεβαίνει στα 12fps 

να περιορίσουμε το υποστηριζόμενο βάθος χρώματος από 16bit στα 

14bit. Στο video υποστηρίζει 4Κ60p με 12bit χρώμα. Ο αισθητήρας 

2 έχει “περιορισμένη” ανάλυση 36Megapixel με frame rate 10fps 

για 16bit χρώμα ή πολύ περισσότερο (60fps) για 10bit.  Στο video η 

ποιότητα εικόνας οφείλει πολλά στην τεχνική weighted pixel binning, 

ενώ η δυναμική περιοχή βελτιώνεται κατά δύο ολόκληρα stop με το 

Dual Gain ADC mode (ότι και αν σημαίνουν τα αρκτικόλεξα μέχρι να 

αποφασίσει να τα αποσαφηνίσει η Sony). 

DJI Osmo Pocket
“Σταθεροποιημένη” gimbal κάμερα 
μινιατούρα 

Το DJI Οsmo απέκτησε το μικρότερο αδελφάκι 

του, το Osmo Pocket. Είναι ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα μηχανής  και gimbal με αισθητήρα 

1/2,3in. 12Μegapixel, Εκτός από φωτογραφίες 

κάνει λήψεις 4K video και μάλιστα με frame 

rate 60fps. Πέρα από αυτό προσφέρει slow 

motion 120fps εφόσον η ανάλυση του video 

κατέβει στο full HD. Το video πλαισιώνεται με 

στερεοφωνικό ήχο και μάλιστα με αντιθορυβική 

προστασία για ανεπιθύμητες παρεμβολές όπως 

αέρας, παρασιτικός θόρυβος κλπ. Για τις ρυθμίσεις 

μέσω μενού φροντίζει η επαφική οθόνη 1in. 

Στις λειτουργίες περιλαμβάνονται: Active Track 

για παρακολούθηση κινούμενων αντικειμένων, 

FaceTrack για αναγνώριση και παρακολούθηση 

συγκεκριμένου ατόμου μέσα στο καρέ, ΤimeLapse 

& MoonLapse< FPV που παρακολουθεί την 

κίνηση του χεριού του χειριστή και Panorama 

που συνενώνει μεμονωμένα καρέ σε πανοραμικά. 

Αν σε ορισμένους χρήστες η οθόνη 1in.φαίνεται 

περιοριστική, υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με 

εξωτερικό smartphone μέσω USB-C και του app 

DJI Mimo. Προαιρετικά, μπορούν να αγοραστούν 

εξαρτήματα όπως αδιάβροχη θήκη, πρόσθετη 

λαβή, φορτιστής, μοντούρες για αξεσουάρ κλπ. 
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https://www.vasilikos.com.gr/
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Capture One 12
Η επόμενη γενιά

To Capture One υπήρξε το πρώτο 

ανεγνωρισμένο RAW converter. Στις 

τελευταίες του εκδόσεις έχει αποκτήσει και 

ρόλους Photo Edit και Asset Management 

προκειμένου να διατηρήσει ψηλά την 

ανταγωνιστικότητα. Όπως δήλωσε με την 

ευκαιρία του λανσαρίσματος της 12ης 

έκδοσης, o αντιπρόεδρος της εταιρίας 

Jan Hyldebrandt-Lansen “με αυτή την 

ενημέρωση εστιάσαμε στο δημιουργικό 

έλεγχο, τη βελτίωση του χρηστικού 

περιβάλλοντος, την προσθήκη ισχυρών 

εργαλείων μασκαρίσματος και τη 

δυαντότητα επέκτασης του οικοσυστήματος 

μέσω plug-ins. Όλα αυτά φανερώνουν 

την αφοσίωσή μας στο CaptureOne 

που διατηρεί την ηγετική θέση του”. Οι 

αλλαγές αφορούν κυρίως στο διαφορετικό 

interface που θυμίζει Lightroom, τη δομή 

των μενού, τα μασκαρίσματα, τα shortcuts, 

την εξομοίωση φιλμ της Fujifilm, την 

υποστήριξη Applescript κλπ.

http://www.alfastyle.gr/
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MYALBUMS

www.myalbums.gr
www.mattedalbums.com

Θουκυδίδη 16 Θεσσαλονίκη τηλ 2310384291, 2310456927

My Album.indd   1 12/11/2018   2:28:46 μμ

http://www.myalbums.gr/
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Παρουσίαση δύο εξαιρετικών φωτογραφικών εκθέσεων

Στην έκθεση εφαρμοσμένης αρχαιολογικής φωτογραφίας του Σωκράτη 

Μαυρομάττη με τίτλο «Αποσπάσματα», ασπρόμαυρες και έγχρωμες 

φωτογραφίες από μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, καθώς 

και από την καταγραφή των αναστηλωτικών έργων στην Ακρόπολη, θέτουν 

ερωτήματα στο διάλογο που αναπτύσσεται μεταξύ φωτογραφίας, αρχαιολογίας, 

τέχνης και αισθητικής. Στην ενότητα «Αρχιπέλαγος» του Στράτου Καλαφάτη 

–η οποία κυκλοφορεί και σε ομότιτλο λεύκωμα από τις εκδόσεις Άγρα-  οι 

επισκέπτες ακολουθούν μια ποιητική διαδρομή στο Αιγαίο, σε μια εργασία 

που δημιουργήθηκε έπειτα από ανάθεση των επιμελητών της 10ης Μπιενάλε 

Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, με βάση την πεποίθηση του ιστορικού Ruggiero 

Romano ότι το Αρχιπέλαγος είναι μια πόλη. Η είσοδος στις εκθέσεις είναι ανοιχτή 

στο κοινό.

Αποσπάσματα | Σωκράτης Μαυρομάττης
Εγκαίνια: Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, 19:30

Διάρκεια έκθεσης: έως 27 Ιανουαρίου

Διεύθυνση: Βίλα Καπαντζή, Βασιλίσσης Όλγας 108, α΄ όροφος, Θεσσαλονίκη

Διοργάνωση: ΜΙΕΤ, Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή

Αρχιπέλαγος | Στράτος Καλαφάτης
Εγκαίνια: Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, 19:30

Διάρκεια έκθεσης: έως 27 Ιανουαρίου

Διεύθυνση: Βίλα Καπαντζή, Βασιλίσσης Όλγας 108, β΄ όροφος, Θεσσαλονίκη

Διοργάνωση: ΜΙΕΤ

Πληροφορίες: Βίλα Καπαντζή, 

Τηλ. 2310295170

ΜΙΕΤ, Τηλ. 2310295150, www.miet.gr
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https://tipoma.gr/film-slides/
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Here we are
Οι καλύτερες φωτογραφίες 
των Photometria Awards 
στην Αθήνα 

Οι είκοσι πέντε καλύτερες 

φωτογραφίες που επιλέχθηκαν 

στο πλαίσιο των φετινών Photometria 

Awards ταξιδεύουν στην Αθήνα, 

σε έκθεση που διοργανώνουν το 

διεθνές φεστιβάλ φωτογραφίας 

Photometria και o χώρος τέχνης 

Μελάνυθρος. Παράλληλα με την 

έκθεση “Here we are”, στον ίδιο χώρο 

θα πραγματοποιούνται προβολές των 

επιλεγμένων Animation και Video 

Art 2018, ενώ θα παρουσιάζεται και 

έκθεση των φετινών Φωτοbook Dummy 

Awards. 

Εγκαίνια: 7 Δεκεμβρίου, 19:00

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Μελάνυθρος | Χώρος 

Τέχνης, Ζάππα 4, Αθήνα

Πληροφορίες: Photometria, http://

www.photometria.gr
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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

>%���&�$"+6 ��7@&" '�6['" 
�&"���=�,��%�
Στην Αίγινα

Τριάντα φωτογράφοι, μέλη του φωτογραφικού εργαστηρίου 

του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας “ο Καποδίστριας” και 

φίλοι φωτογράφοι εκθέτουν τα έργα τους στο πλαίσιο εκδήλωσης 

ενόψει των χριστουγεννιάτικων εορτών. Τα έσοδα από τις πωλήσεις 

των έργων θα δοθούν στο σύλλογο “Αίγινα Εθελοντής”, ο οποίος 

ενισχύει, κάθε μήνα, με είδη πρώτης ανάγκης εκατόν εξήντα άπορες 

οικογένειες στην Αίγινα. Τα έργα θα διατίθενται προς πώληση σε 

ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα 

να συνεισφέρουν στο έργο του συλλόγου, φέρνοντας τρόφιμα και 

είδη καθαρισμού.

Εγκαίνια: Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, 18:00

Διάρκεια: έως 9 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Πύργος Μαρκέλλου, Αίγινα

�����"+6 �,��&� 
>%���&�$��(
Εργαστήρια Φωτογραφίας για Παιδιά 
και Εφήβους

Δύο νέα εργαστήρια για παιδιά 7-12 ετών 

και για εφήβους 13-17 ετών ξεκινούν 

στο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας. Σκοπός 

των εργαστηρίων είναι η εξοικείωση των 

συμμετεχόντων με τη χρήση της φωτογραφίας 

ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία 

ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τον 

πειραματισμό, μέσα από δημιουργικές 

δραστηριότητες, με στόχο την καλλιέργεια 

της φωτογραφικής αντίληψης, της φαντασίας 

και την εξάσκηση του κριτικού βλέμματος. 

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε οκτώ δίωρες 

εβδομαδιαίες συναντήσεις, αποτελούμενο 

από δύο τμήματα, ανάλογα με τις ηλικίες των 

συμμετεχόντων. Το εργαστήριο φωτογραφίας 

για παιδιά θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο 

11:00-13:00, ενώ το εργαστήριο φωτογραφίας για 

εφήβους κάθε Κυριακή 12:00-14:00. Διδάσκουσα 

είναι η φωτογράφος Νατάσσα Κοτσάμπαση. Το 

συνολικό κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο 

είναι 75 ευρώ. Όσοι θα ήθελαν να δηλώσουν 

συμμετοχή καλούνται να συμπληρώσουν την 

online αίτηση συμμετοχής ή να επικοινωνήσουν 

με το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

Πληροφορίες: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, 

Τηλ. 2109211751, contact@hcp.gr, https://hcp.gr
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Ο Γιώργος Δεπόλλας παρατηρεί, αφηγείται, σχολιάζει, χαμογελά και σαρκάζει μέσα από τις φωτογραφίες και 

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

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

H Φωτογραφική Λέσχη «Όψεις», επιχειρώντας να προωθήσει την τέχνη της 

φωτογραφία στο ευρύ κοινό, διοργανώνει δύο νέα σεμινάρια εισαγωγής στη 

φωτογραφία. Το «Βασικό εισαγωγικό σεμινάριο στη φωτογραφία» επικεντρώνεται 

στις τεχνικές λήψης, την ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, τις σύγχρονες μεθόδους 

για εκτύπωση και παρουσίαση των φωτογραφιών και στην ιστορία της φωτογραφίας, 

με παράλληλα ειδικά σεμινάρια αφιερωμένα στις συμβατικές τεχνικές εμφάνισης και 

εκτύπωσης α/μ φωτογραφικών φιλμ και στη φωτογράφηση με τεχνητό φωτισμό σε 

εσωτερικό χώρο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν φωτογραφική μηχανή 

με δυνατότητα και χειροκίνητων ρυθμίσεων. Το συνολικό κόστος συμμετοχής 

ανέρχεται στα πενήντα ευρώ. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 

Δεκεμβρίου – Απριλίου, με την πρώτη συνάντηση να έχει προγραμματιστεί 

τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου. Υπό τον τίτλο «Μαθαίνω τα βασικά για τη λήψη 

φωτογραφιών και την διαχείρισή τους», οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα 

ασχοληθούν με τη χρήση smartphone και απλών φωτογραφικών μηχανών, 

εστιάζοντας στη λήψη, την επεξεργασία, την αποθήκευση, την κοινοποίηση και την 

εκτύπωση των φωτογραφιών. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο, σε 

δύο τρίωρες συναντήσεις, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Όσοι θα ήθελαν 

να δηλώσουν συμμετοχή στα σεμινάρια 

καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική 

φόρμα και να την υποβάλλουν στη συνέχεια 

ταχυδρομικά, μέσω fax ή με e-mail. 

Φόρμα συμμετοχής: 

https://drive.google.com/file/d/154pTCvNAR

XDhXxeSVFmGOBf99cNRfTAL/view

Υποβολή φόρμας: Δήμος Παύλου Μελά, 

Τμήμα Αθλητισμού Πολιτισμού, Λαγκαδά 

221, Γραφείο Πολιτισμού, 2ος όροφος, ΤΚ 

56430, Θεσσαλονίκη | Fax 2313302837 | 

grpol@pavlosmelas.gr, photoclub.opseis@

gmail.com

Πληροφορίες για εγγραφές: Μαρία 

Παναγιωτίδου, Τηλ. 2313302938 

�'<"�@&"� ��6 �� >%���&�$"+* �,�)� «\['"(»
                                                            Στον Δήμο Παύλου Μελά 
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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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Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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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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€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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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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>%���&�$"+* �<@5� art8
Εργαστήριο φωτογραφίας στο Αγρίνιο

H ανάγνωση της φωτογραφικής εικόνας από 

τη στιγμή του οπτικού ερεθίσματος μέχρι την 

ερμηνεία της απεικόνισης αποτελεί το θέμα που 

θα αναλυθεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου 

με τίτλο “Ανάγνωση φωτογραφικής εικόνας”. Τι 

είναι αυτό που μας κερδίζει σε μια φωτογραφική 

εικόνα; Πώς λειτουργεί η επικοινωνία μας με τον 

θεατή και τι μπορεί να κάνει ένας φωτογράφος 

προκειμένου να επικοινωνήσει σωστά το μήνυμα 

που θέλει να περάσει με τις εικόνες του; Με 

εισηγήτρια τη φωτογράφο Ευγενία Αραβαντινού, το 

σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και 

σε προχωρημένους. Λόγω περιορισμένου αριθμού 

συμμετεχόντων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Η φωτογραφική ομάδα art8 είναι τμήμα του 

Παραδοσιακού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου 

Αγρινίου.

Εργαστήριο: 15 και 16 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Φωτογραφική ομάδα art8, Γαλάνη 4, 

Πλατεία Χατζοπούλου, Αγρίνιο

Δηλώσεις συμμετοχής: Τηλ. 6977904118,

 info@art8.gr

Πληροφορίες: Φωτογραφική ομάδα art8. Τμήμα 

του Παραδοσιακού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου 

Αγρινίου, http://art8.gr

City Scenes
Έκθεση της διεθνούς 
φωτογραφικής πλατφόρμας 
GuruShots

Η Blank Wall Gallery θα φιλοξενήσει για 

πρώτη φορά στην Αθήνα την έκθεση 

που διοργανώνει η διεθνής φωτογραφική 

πλατφόρμα GuruShots. Σκηνές της πόλης, 

που οι περισσότεροι δεν παρατηρούν, 

εκτυλίσσονται σε 600 συνολικά φωτογραφίες, 

σαράντα από τις οποίες θα είναι τυπωμένες, 

με τις υπόλοιπες να προβάλλονται μέσω 

ψηφιακής οθόνης. Την ημέρα των εγκαινίων 

εκπρόσωποι της GuruShots και αρκετοί ξένοι 

φωτογράφοι θα βρίσκονται στο χώρο της 

γκαλερί για να γνωριστούν με το κοινό τους 

στην Ελλάδα. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, 19:00

Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος 

Νέγρη 55, Κυψέλη

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, 

2114052138, info@blankwallgallery.com, 

www.blankwallgallery.com
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