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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΣΕΚΑΦ

5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Be part of the tech revolution!

www.photovision.gr
www.imageandtech.gr
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Editorial
Όλοι εμείς οι -ας το πούμε...παλιότεροι στον χώρο, όταν
ξεκινούσαμε δειλά-δειλά την
ενασχόλησή μας με την τέχνη της
φωτογραφίας, λίγο πριν λίγο μετά
το 1970, δεν είχαμε κανένα βοήθημα
στα χέρια μας. Ψάχναμε αλλά δεν
βρίσκαμε.

  



  
€6,90 Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2019
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εν υπήρχαν βιβλία παρά μόνον
μια-δυο εκδόσεις για την τεχνική
της φωτογραφίας που δεν έβρισκες
εύκολα στην επαρχία. Δεν υπήρχαν
περιοδικά παρά μόνον το αντίστοιχο

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κυκλοφορεί 7 Φεβρουαρίου!

της Ελληνικής Φωτογραφικής
Εταιρείας που πήγαινε ταχυδρομικά
στα μέλη. Δεν υπήρχε το διαδίκτυο,
δεν υπήρχαν σχετικές εκπομπές στην
πρωτοεμφανιζόμενη τότε τηλεόραση,
δεν υπήρχαν στήλες και επιφυλλίδες

για τον λόγο που ανέφερα στην αρχή
του σημειώματός μου. Ιδού η αφορμή:
Κρατάω στα χέρια μου φρέσκα από το
τυπογραφείο τα δοκίμια του μοντάζ του
υπό έκδοση μονοθεματικού τεύχους
του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Νο 18 για την
σχέση φωτογραφίας & ζωγραφικής.
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Αναλύσεις από γνωστούς φωτογράφους, ζωγράφους & θεωρητικούς

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Οι πρώτες αντιδράσεις, η φωτογραφία των ζωγράφων
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ Σύγκλιση των δύο τεχνών... με ή χωρίς όρια;
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αληθοφάνεια & πραγματικότητα, επιρροές & ομοιότητες
ΤΕΧΝΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ Πόσο και γιατί χαρακτηρίζουν διαφορετικά τις δύο τέχνες
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ Μεταφωτογραφία-μεταζωγραφική. Ψηλαφώντας τα όρια

9 771105 394004

ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΓΑΠΗΣ-ΜΙΣΟΥΣ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
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για την τέχνη της φωτογραφίας
στις εφημερίδες και στα ελάχιστα
περιοδικά που κυκλοφορούσαν.
Κοντολογίς η γνώση για την τέχνη και
την τεχνική της φωτογραφίας ήταν
δυσεύρετη. Όπως δυσεύρετος και
πανάκριβος ήταν και ο φωτογραφικός
εξοπλισμός. Φωτογραφία μάθαιναν
όσοι πραγματικά ήθελαν να μάθουν.
Όσοι διέθεταν πείσμα και υπομονή
και φυσικά ήταν διατεθειμένοι να
ξοδέψουν κάποια χρήματα από το
υστέρημά τους γιατί κάθε κλικ κόστιζε.
Τα γράφω όλα αυτά όχι γιατί νοσταλγώ
αυτή την δύσκολη εποχή που δεν
παύει ασφαλώς να είναι συνυφασμένη
με τα όμορφα χρόνια της νιότης και
την γοητεία της ανακάλυψης μιας
συναρπαστικής νέας τέχνης, αλλά για
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Από την πλήρη ανυπαρξία στην απόλυτη εξειδίκευση
Πρόκειται για έναν τόμο 150 σελίδων που φιλοξενεί τις απόψεις επί του θέματος 35
διακεκριμένων αρθρογράφων οι οποίοι με απλή και κατανοητή γλώσσα αναλύουν ο καθένας
από τη σκοπιά του το θέμα. Αυτή είναι λοιπόν η διαφορά του χθες με το σήμερα. Από την
ανύπαρκτη προσφορά γνώσης περάσαμε στην απόλυτα εξειδικευμένη παροχή της.
Προσωπικά θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν είχα στο ξεκίνημά μου αλλά και αργότερα τόσο
σημαντικά βοηθήματα-εργαλεία για την κατανόηση της τέχνης της φωτογραφίας. Και αυτό
το λέω όχι για να διαφημίσω την έκδοση -είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ καλά- αλλά γιατί
αναλογίζομαι από ποια αφετηρία ξεκινήσαμε όλοι εμείς οι παλιότεροι και από ποια αφετηρία
μπορούν να ξεκινήσουν σήμερα οι νέοι.
TAΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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ANSEL ADAMS
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JPG2000
και άλλες Ιστορίες …
Τον τελευταίο καιρό έχει προκύψει πρόβλημα
με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
όσον αφορά την ψηφιακή μορφή των
φωτογραφιών που πρέπει να προσκομίσουν
συμπολίτες μας, για να διεκπεραιώσουν την
υπόθεσή τους.

Ε

πισυνάπτω έγγραφο από το γραφείο
λήψεως Βιομετρικών στοιχείων το οποίο
συνιστώ να διαβάσετε προηγουμένως έτσι ώστε
να γίνει κατανοητή η άποψή μου.
Στην παράγραφο 1 της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι
οι φωτογραφίες πρέπει να είναι <<σε μορφή γραφικών
JPEG2000>> αλλά στις αμέσως παρακάτω δύο
γραμμές ανατρέπει πλήρως αυτή την προδιαγραφή.
Αυτό συμβαίνει γιατί αναφέρει ότι: << η μορφή
γραφικών με κατάληξη (.jpf) δεν αναγνωρίζεται από
το ηλεκτρονικό μας σύστημα.>>. Όμως η κατάληξη
(extension) (.jpf) είναι κατάληξη που έχουν τα αρχεία
με μορφή JPEG2000.
Αμέσως μετά η ίδια ανακοίνωση συνιστά τη χρήση
<<μορφής γραφικών με κατάληξη (.jpeg) >>.
Δηλαδή με δύο λόγια ΔΕΝ δέχονται τα αρχεία με
κατάληξη (.jpf) που ΕΙΝΑΙ JPEG2000 ενώ αντίθετα
δέχονται τα (.jpeg) που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ JPEG2000. Είναι
φανερό ότι δεν βγαίνει νόημα με τον τρόπο που
παρουσιάζονται οι προδιαγραφές και κάτι γίνεται
λάθος.
Επίσης προσέξτε την κατάληξη (.jpeg) όπως την
αναφέρουν. Όπως γνωρίζουμε η μορφή γραφικών
JPEG ,(Joint Photographic Experts Group), έχει την
κατάληξη (.jpg) χωρίς το <<e>> που είναι το ίδιο
βέβαια.
Δεν κρίνω σκόπιμο προς το παρών να επεκταθώ
σε άλλα τεχνικά θέματα, και αυτό γιατί νομίζω ότι
στην εποχή μας είναι αστείο να τίθενται προβλήματα
συμβατότητας ψηφιακών φωτογραφικών αρχείων και
μάλιστα με αυτόν τον τρόπο.
Αυτά έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες. Η αλήθεια
είναι ότι είναι κωμικοτραγικό γιατί ταλαιπωρούν
ανθρώπους καθημερινά χωρίς λόγο.
Ελπίζω να λυθεί σύντομα το ζήτημα και να μιλήσουν
και οι ειδικοί. Δεν μπορώ όμως να μην σχολιάσω την
παράγραφο 5 όπου με κεφαλαία γράμματα <<πετάνε
το μπαλάκι>> στους φωτογράφους που καλούνται να
εφαρμόσουν αντιφατικές μεταξύ τους οδηγίες. Θέλω
να είμαι καλόπιστος γιατί διαφορετικά είναι γνωστά τα
οικονομικά συμφέροντα εν όψιν μάλιστα επικείμενης
αλλαγής και άλλων δημοσίων εγγράφων, και ο νοών
νοείτω.
Ευχαριστώ
Κώστας Τερζόπουλος –φωτογράφος
fototerz@otenet.gr
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Σημείωση Σύνταξης
Είναι γεγονός ότι το φορμά JPEG2000 ξεκίνησε με πολύ αισιόδοξες
προοπτικές αλλά για διάφορους λόγους που δεν είναι του παρόντος απέτυχε
να αντικαταστήσει το defacto standard στον κόσμο της εικόνας, δηλ. το
JPEG. Οπότε προκαλεί τουλάχιστον απορία, η επιμονή της συγκεκριμένης
διοικητικής αρχής να ζητήσει αυτή την προδιαγραφή για τις φωτογραφίες στα
νομιμοποιητικά έγγραφα αλλοδαπών. Θα το ερευνήσουμε περαιτέρω.
Προς το παρόν διαβάστε εδώ
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 300€
ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.canon.gr/cashback.

Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 15 Νοεμβρίου 2018 έως και 31 Ιανουαρίου 2019 για αγορές από συμμετέχοντες μεταπωλητές,
για όσο υπάρχει απόθεμα. Ισχύουν όροι και πρoϋποθέσεις.
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Και τα είχαμε οργανώσει όλα τόσο καλά...
Γαμήλιες ιστορίες για γέλια και για κλάματα

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 η Σ.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
E5.$: Τάκης Τζίμας, +3+% >?: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
'#: Άννα Μανουσάκη +)5: 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.
  

Photobusiness Weekly
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Το επόμενο τεράστιο βήμα
Το 2018 στάθηκε η χρονιά που
μιλήσαμε όλοι στον κόσμο
του imaging για την Artificial
Intelligence σε εφαρμοσμένο
επίπεδο και όχι σαν φουτουριστική
εικασία. H AI (Artificial Intelligence)
δηλ. η τεχνητή νοημοσύνη
ορίζεται ως η ικανότητα μιας
μηχανής να μιμείται την ευφυή
ανθρώπινη συμπεριφορά. Θα
μπορούσε να είναι ο,τιδήποτε από
robot συναρμολόγησης σε ένα
εργοστάσιο, ως ένα υπολογιστή
που παίζει σκάκι ή κάποιο σύστημα
αναγνώρισης φωνής όπως οι
έξυπνες συσκευές Alexa της
Amazon. Βέβαια οι εφαρμογές
που μας απασχόλησαν ήταν σε
επίπεδο software κυρίως. Ας
απαριθμήσουμε λίγα μόνον από τα
παραδείγματα: το Google Lens που
είναι ειδική λειτουργία στο Google
Photos και αναγνωρίζει αυτόματα
περιοχές, μνημεία, αξιοθέατα
και το περιβάλλον δίνοντας
χρήσιμες πληροφορίες, την έξυπνη
διαχείριση εικόνας με αναγνώριση
περιεχομένου και αυτόματο tagging
σε φωτοθήκες και πολύ σύντομα και
στους προσωπικούς υπολογιστές,
τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης,
την αναγνώριση προσώπων σε
συστήματα ασφαλείας κλπ.
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εν είχαμε δει μέχρι στιγμής να εξαπλώνεται η τεχνητή νοημοσύνη στις
φωτογραφικές μηχανές. Με βάση όμως όλες τις ενδείξεις, φέτος θα είναι η χρονιά
που θα δούμε ολοένα και περισσότερες ΑΙ λειτουργίες σε νέα μοντέλα. Για παράδειγμα
στην πρόσφατη Sony A6400 περιέχεται (όπως και στην hi end full frame A9) το υβριδικό
σύστημα Real Time Tracking. Βασίζεται σε ειδικούς αλγόριθμους ΑΙ και συνδυάζει
στοιχεία απόστασης, κίνησης, Face Detection, Εye Autofocus, χρώματος και σχημάτων
προκειμένου να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να
συμβούν αν η μηχανή δεν είχε πανίσχυρο επεξεργαστή ικανό να προγραμματιστεί ώστε
να “καταλαβαίνει” πραγματικά στοιχεία όπως την ανθρώπινη σιλουέτα, την ενδυμασία,
τα χαρακτηρισιτκά του προσώπου, τα μαλλιά, τα μάτια, την κίνηση και μάλιστα να έχει
την προηγμένη έκδοση του Face Detection που “κλειδώνει” την παρακολούθηση σε
συγκεκριμένο σημείο (μάτια) του παρακολουθούμενου ατόμου.
Η δυνατότητα Real Time tracking γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή
όταν συνειδητοποιήσουμε ότι ισχύει και στο video όπου πλέον
μιλάμε για πάρα πολλά διαδοχικά καρέ (30fps και περισσότερα σε
χαμηλότερες αναλύσεις). Ολόκληρη η αντίληψη της εικονοληψίας
αλλάζει... εκεί που οι εικονολήπτες απέφευγαν το autofocus απλά
γιατί αποτύγχανε στα κινούμενα αντικείμενα και προτιμούσαν
manual φακούς, τώρα η τεχνολογία τους χαρίζει τα πάντα!
Για επιβεβαίωση των ισχυρισμών δείτε το βιντεάκι από την Sony
Α9 που θα έχει το ίδιο ακριβώς σύστημα, μόλις δοθεί το επόμενο
firmware update τον Μάρτιο
Aλλά και η νέα hi end Olympus OM-D E-M1X έχει ΑΙ άσσους στο
μανίκι της. H oκταπύρηνη CPU χαρίζει όλη την επεξεργαστική ισχύ
που απαιτείται για τους ΑΙ αλγόριθμους του autofocus. Eνώ στο
παρελθόν η αναγνώριση προσώπου (face detection) βασιζόταν σε
συγκεκριμένο προ-προγραμματισμένο hardware (τσιπάκια) τώρα
με τους αλγόριθμους ΑΙ το face detection “μαθαίνει” από τον
εαυτό του και τα λάθη του και έτσι -θεωρητικά τουλάχιστον- όσο
ο φωτογράφος εκπαιδεύει την μηχανή του σε πραγματικές
συνθήκες τόσο πιο καλά αυτή θα μαθαίνει και θα φέρνει
αποτελέσματα με λιγότερα λάθη (γράφε εδώ ανεστίαστα καρέ).
ΠΑΝ. ΚΑΛΔΗΣ

 2019

H oκταπύρηνη
CPU Οlympus
Τruepic VIII
υποστηρίζει ΑΙ
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Olympus OM-D E-M1X
H πλέον professional heavy duty μηχανή στον κόσμο Micro 4/3
Ήταν ίσως η παρουσίαση με
τα περισσότερα teasers. Από
καιρό η Olympus βομβάρδιζε
το Internet συντηρώντας τη
δημοσιότητα, ενώ οι προδιαγραφές
είχαν “διαρρεύσει” εδώ και
μέρες για την top of the range,
προσανατολισμένη στην ταχύτητα,
Οlympus OM-D E-M1X. Ακόμη και
η ονοματολογία υπαινίσσεται ότι
είναι η τελική και οριστική OM-D
και ίσως μετά από αυτήν η εταιρία
θα αναζητήσει διαφορετικό concept
για την κορυφή. Το νέο μοντέλο
ξεχωρίζει με την επιβλητική
και ογκώδη για τα δεδομένα
του Micro 4/3 εμφάνιση με το
ενσωματωμένο battery grip ενώ το
design υπενθυμίζει την εκλεκτική
συγγένεια με την προκάτοχο Ε-Μ1
ΙΙ (στην οποία όμως το grip ήταν
εξτρά).

 446 • 

2 8 I A N O YA

Ό

λα μοιάζουν ανθεκτικά στον υπέρτατο βαθμό από το ενισχυμένο σασί από κράμα
μαγνησίου, την αδιαβροχοποιίηση σε επίπεδο προδιαγραφών ΙΡΧ1, το κλείστρο
που είναι πιστοποιημένο για 400.000 καρέ, το σύστημα ψύξης του αισθητήρα για να
μην υφίσταται θερμική κόπωση κλπ. Ο αισθητήρας CMOS μπορεί να μην εντυπωσιάζει
με τα 20Megapixel, ενθουσιάζει όμως η απόδοση του συστήματος σταθεροποίησης
5 αξόνων που υπόσχεται 7stop πλεονέκτημα για τις λήψεις στο χέρι. Αυτό και αν
είναι απίστευτο... Εφόσον επαληθεύεται στην πράξη, λήψη με τηλεφακό 200mm που
θεωρητικά χρειάζεται minimum 1/250sec. Για να βγει ακούνητη, τώρα θα επιτυγχάνεται
με 1/2sec.!!
Ας δούμε όμως λεπτομερειακά τις ενδιαφέρουσες τεχνολογικές προδιαγραφές της νέας
“ναυαρχίδας” που στοχεύει απευθείας στον κόσμο της επαγγελματικής εικόνας.

Αutofocus
Tο σύστημα αυτόματης εστίασης είναι δανεισμένο από την προκάτοχο Ε-Μ1 ΜkII με
121 σημεία Phase Detect και διακρίνεται για την εξαιρετική ευαισθησία εφόσον μπορεί
να εστιάσει σε πολύ χαμηλό επίπεοδο φωτισμού ως -6ΕV (φορώντας φακό f/1,2)
κάτι που διευκολύνει πολύ στους δύσκολους φωτισμούς. Επίσης το χαρακτηριστικό
MultiSelector AF επιτρέπει την βέλτιστη προσαρμογή του Autofocus σε οριζόντια και
κάθετη θέση, αλλά και με ...διαγώνια κίνηση στην επιλογή των σημείων εστίασης (εκτός
από τις τυπικές κινήσεις πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά) κάτι που εξυπηρετεί πολύ
κατά την βιντεοσκόπηση όταν έχοντας σταθερό καρέ θέλουμε να μετακινήσουμε την
προσοχή μας σε άλλο σημείο.

 2019
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30η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

TO      O  



  



Μικρό για να χωράει παντού

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘ
ΜΕΓΕΘΟΣ
Ε Ο
12,5cmχ16cm

€4,90
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:
www.photo.gr/e shop - 210 8541400 - info@photo.gr
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Επεξεργαστές και αισθητήρας
Οι σχεδιαστές θέλησαν να εφοδιάσουν τη νέα Οlympus με πολύ
γρήγορα ηλεκτρονικά και το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν δύο
παράλληλοι επεξεργαστές TruePic VIIΙ που έχουν θετικό ρόλο
στο χρόνο έναρξης, την απόκριση του autofocus, το απίστευτο
burst mode 60fps (με ενεργοποιημένο το AF/AE lock) ή το
18fps (με ενεργοποιημένη την παρακολούθηση κινούμενων
αντικειμένων ΑF/AE focus tracking) ενώ μπορεί να ισχύσει και
σε sllent mode. Τα ταχύτατα ηλεκτρονικά διευκολύνουν και
την πρωτότυπη λειτουργία Pro Capture Mode (ήδη γνωστή μας
από την E-M1 MkII) όπου η μηχανή τραβάει συνεχώς αρχείο
full ανάλυσης 20ΜΡ από τη στιγμή που πατηθεί ως τη μέση το
πλήκτρο απελευθέρωσης του κλείστρου και μέχρι να πατηθεί
κανονικά για την λήψη (σε ρυθμό 35fps) με υποστήριξη RAW
format.
Aν η ανάλυση 20Megapixel μοιάζει μέτρια με τα σημερινά
δεδομένα, o αισθητήρας (πέρα από την πλέουσα βάση
οπτικής σταθεροποίησης) έχει να υπερηφανεύεται και για το
ενσωματωμένο SuperSonic Dust φίλτρο που ταλαντώνεται
30.000 φορές το δευτ. Για να διώχνει την σκονη. Παραπέρα η
λειτουργία επαύξησης ανάλυσης HiRes80 έρχεται να εκτοξεύσει
τα Megapixel στο τετραπλάσιο αφού δουλεύει σύμφωνα με
την αρχή pixel shift μετατοπίζοντας δηλαδή μικρομετρικά
τον αισθητήρα τέσσερις φορές και επανασυνθέτοντας την
πρόσθετη πληροφορία. Η τεχνολογία αυτή έχει περάσει στις
“καθημερινές” ψηφιακές φωτ. μηχανές από τον κόσμο των
professional digital back μεσαίου φορμά, και έτσι δεν αποτελεί
έκπληξη όσο η καινοτομία Handheld Hi Res shot όπου δεν
απαιτείται η χρήση του (υποχρεωτικού σε pixel shift λειτουργία)
τριπόδου.

 446 • 
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Video 4K
To video συμβαδίζει με τα αναμενόμενα
της εποχής στην κατηγορία της Olympus
OM-D E-M1X, δηλ. 4Κ UHD ατα 30fps και
bitrate 102Μbps ή DCI 24p/237Mbps,
αξιοποιώντας όλο το πλάτος του αισθητήρα
αλλά κροπάροντας πάνω-κάτω για το 16:9
ή το πιο πανοραμικό 21:9. Eναλλακτικά
οι εικονολήπτες χρήστες μπορούν να
προτιμήσουν λήψεις σε Full HD με καλό
bitrate (202Mbps). Υποστηρίζεται time code,
καμπύλη OM-Log400 και έξοδος καθαρού
HDMI 4:2:2.

ΕVF
Mια επαγγελματική Mirrorless oφείλει να έχει
αντίστοιχης ποιότητας Electronic ViewFinder
(EVF) που να υποκαθιστά λειτουργικά το
πεντάπρισμα των DSLR. H Οlympus αν και
διατηρεί το συνήθους ανάλυσης (2,36εκ.
dot) EVF εν τούτοις έχει δώσει βάρος στο
οτπικό μέρος με μεγάλη μεγέθυνση 0.83x και
προσεκτική σχεδίαση του οπτικού μέρους με
4 ασφαιρικά και ΗRI (High Refractive Index)
υψηλού διαθλαστικού δείκτη κρύσταλλα
καθώς και υψηλό ρυθμό ανανέωσης 120fps

Λοιπά χαρακτηριστικά
Ειδικές ρυθμίσεις autofocus Target/custom
AF 25 σημείων
Ειδική λειτουργία antiflicker shooting όπου
η μηχανή ελέγχει τη συχνότητα (παλμό) των
φωτιστικών φθορισμού και και προσαρμόζει
την στιγμή λήψης να είναι σε μέγιστη
φωτεινή ισχύ.
Με το Olympus Capture είναι δυνατή η
μεταφορά αρχείων εικόνας μέσω WiFi
απευθείας από την κάμερα προς το
συνδεδεμένο υπολογιστή χωρίς καλώδιο
στις μπάντες 2,4GHz και 5.0GHz.
Τροφοδοσία με δύο pack Li ion Olympus
BLH-1 με αυτονομία 870καρέ (CIPA
standards)
Φόρτιση μπαταριών in-camera μέσω UDB-C
100watt
αποθήκευση σε διπλή θύρα καρτών μνήμης
UHS-II
Eνσωματωμένο GPS καθώς και θερμόμετρο,
βαρόμετρο και πυξίδα

Αξεσουάρ και εξαρτήματα
H Olympus OM-D E-M1X συνοδεύεται από
το ισχυρό (Guide No 42) φλας FL-700WR,
προστατευμένο από υγρασία και σκόνη
(με προδιαγραφές WR) και τις βοηθητικές
μονάδες Wireless Commander LC-WR και
Wireless Receiver FR-WR.

 446 • 

2 8 I A N O YA

 2019





14

ON LINE    

O IMAGING - E 

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Tελευταίες ημέρες για τη συμμετοχή σας !

Διαγωνισμός φωτογραφίας

O 

...  



 

  !

Tα δώρα για την Δ’ φάση «Χειμώνας» θα ανακοινωθούν στο επόμενο τεύχος

Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
& έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας!
  -  
 -   &  
&     , H
NOI  2019
             1,52m
         .    

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

&    "$ :
Δ’ φάση

'(#)*+-:  31    2019
0 :      www.photo.gr/NationalGarden
         .  !
+  

   " &     "$ :

www.photo.gr/NationalGarden
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

54 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Portfolio_National Garden.indd 54

 446 • 

6/12/2018 11:15:53 μμ

2 8 I A N O YA

 2019





15

ON LINE    

O IMAGING - E 



Epson
Ultra οικονομικός inkjet εκτυπωτής EcoTank L1110

Τ

ην πιο οικονομική λύση για οικιακή εκτύπωση
προτείνει η Epson με τον compact inkjet
εκτυπωτή σειράς Ecotank με επαναγεμιζόμενες
δεξαμενές μελανιών υψηλής χωρητικότητας καινέο
σύστημα γεμίσματος των μπουκαλιών μελάνηςώστε
να αποφεύγονται τα λάθη. Σύμφωνα με την
κατασκευάστρια εταιρία επιτυγχάνεται πολύ χαμηλή
κατανάλωση ως 90% μικρότερη αφού τα αναλώσιμα
της συσκευασίας επαρκούν για εκτύπωση 8.100 α/μ και
6.500 σελίδες έγχρωμο. Παρέχεται μάλιστα εγγύηση
ενός έτους/30.000 σελίδων κια με επέκταση τριών ετών

Bασικά τεχνικά χαρακτηριστικά
Κεφαλή: Micro Piezo με 180 ακροφύσια στο μαύρο και 59
ακροφύσια σε κάθε χρώμα χρώμα CMY • Χρωστικές μελανιών
dye• Ανάλυση: 5.760×1.440dpi • Ταχύτητα εκτύπωσης: 33 σελίδες/
λεπτό μονόχρωμο (απλό χαρτί), 15 σελίδες/λεπτό έγχρωμο (απλό
χαρτί), 69 δευτερόλεπτα ανά 10x15cm photo (Epson Premium Glossy
Photo Paper) • Μεγέθη χαρτιών: A4, A5, A6, B5, C6 (φάκελος),
DL (φάκελος), No. 10 (φάκελος), Letter, 10×15 cm, 13×18 cm,
16:9, custom, Legal • Χωρητικότητα συρταριού 100 φύλλα ή 20
φωτογραφικά χαρτιιά • Κατανάλωση: 2,4 Watt Ready, 0,2 Watt (σε α
ναμονή)• Διαστάσεις: 37,5×34,7×16,9cm • Βάρος: 2,7 κιλά

photo.gr
 446 • 
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Nikon CASHBACK
Για μηχανές και φακούς σειράς Z

Μοντέλο

Cashback

Η

Nikon κάνει πιο εύκολη την αγορά μηχανών και φακών για
το νέο πολλά υποσχόμενο σύστημα full frame mirrorless Z με
την χειμερινή της προσφορά. Οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να
επωφεληθούν από το “CASHBACK” με άμεση επιστροφή ως €500

Z 7 body + FTZ Adapter

400€

Z 7 kit με 24-70mm + FTZ Adapter

400€

Z 6 body + FTZ Adapter

300€

σε αγορά φωτογραφικών μηχανών (σώμα ή kit) Z 7 ή Z 6 καθώς και
φακών NIKKOR Z, σε επιλεγμένα καταστήματα. Η προσφορά ισχύει
από 25/01/2019 έως και 31/03/2019.
Η χειμερινή προσφορά ισχύει για την πώληση των παρακάτω
φωτογραφικών μηχανών και το ποσό του “CASHBACK” ανά προϊόν
προς τον καταναλωτή έχει ως εξής:

Z 6 kit με 24-70mm + FTZ Adapter

300€

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

100€

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

100€

Η αφαίρεση της αξίας του “CASHBACK” γίνεται άμεσα από
το σημείο πώλησης.

Hasselblad firmware
update 1.22
Υποστήριξη για νέους φακούς
NEW XCD

Μ

ε το βλέμμα στην υποστήριξη νέων
φακών XCD 65mm, 80mm και 135mm
συμπεριλαμβανομένου του X Converter 1,7x,
κυκλοφορεί το firmware v.122 για Hasselblad
X1D-50c. Yποστηρίζει ακόμη νέες δυνατότητες
Βracketin, Αutofocus Scan Range στο LiveView,
ρυθμιζόμενη απεικόνιση εικονιδίων στα μενού,
custom παραμετροποίηση πλήκτρων για Live
View On/Off, Drive to Near και AF Scan Range
Cycle, ενεργοποίηση της αυτόματης εστίασης για
συμβατούς φακούς HC/HCD, reset για το σημείο
εστίασης κλπ. Οι κάτοχοι Χ1D μπορούν να το
κατεβάσουν από το My Hasselblad > Downloads”
στον ιστότοπο της εταιρίας.

 446 • 
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W

14-24mm

24-70mm

70-200mm

Ο απόλυτος υπέρευρυγώνιος zoom με
μηδενική παραμόρφωση.

Ο γρήγορος φακός zoom
για κάθε είδος λήψης.

Koρυφαίος telezoom με
υψηλές επαγγελματικές
προδιαγραφές.

F2.8 DG HSM

F2.8 DG OS HSM

Ο φακός αυτός προσφέρει
εξαιρετική φωτεινότητα F2.8
σε όλο το εύρος του zoom και
αποδίδει κορυφαία ποιότητα
εικόνας σε κάθε εστιακή
απόσταση και κάθε απόσταση
λήψης. Για τους λόγους
αυτούς, είναι ο απόλυτος
υπερευρυγώνιος zoom φακός
με φωτεινό διάφραγμα.

Με ενσωμάτωση οπτικού
σταθεροποιητή σε γρήγορο
νορμάλ zoom, τρία γυάλινα
οπτικά στοιχεία τύπου SLD και
τέσσερα ασφαιρικά στοιχεία
για την ελαχιστοποίηση των
εκτροπών η Sigma προσφέρει
ασυμβίβαστη ποιότητα εικόνας
που χαρακτηρίζει τη σειρά Art.
Περιλαμβάνονται θήκη και
παρασολέιγ (LH876-04).

  NIKON, CANON, SIGMA  SONY E-mount  
       





 446 • 

f2.8 DG OS HSM

Η πιο εξελιγμένη σχεδίαση
στη σειρά φακών Sports.
Αδιαβροχοποιημένος και
προστατευμένος από τη σκόνη,
με υπεργρήγορο autofocus για
ακαριαία απόκριση και αντοχή.
Την οπτική απόδοση εγγυάται η
υπερσύγχρονη δομή του & το
αποτελεσματικό σύστημα οπτικής
σταθεροποίησης Ιntelligent ΟS.

    MC-11.

  ’            SIGMA Greece.

 : .    15  •     : 2109270492 • FB
FB: w
FB:
www.facebook.com/sigma.greece
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Olympus
Στα σκαριά νέος φακός150-400mm f/4.5 Pro με ενσωματωμένο 1.25x teleconverter

Μ

ε την ευκαιρία της παρουσίασης της OM-D M-1X, η Οlympus ανάγγειλε την εξέλιξη του επαγγελματικού telezoom
M.Zuiko Digital 150-400mm TC1.25x IS Pro. Aν ληφθεί υπόψη το crop factor 2x του συστήματος Micro 4/3 και
το συντελεστή μετατροπής 1,25x του ενσωματωμένου converter, τότε καταλήγει σε ισοδύναμη εστιακή απόσταση 3751000mm αθροιστικά (θυσιάζοντας φωτεινότητα 2/3 stop όταν ενεργοποιείται το converter). To σύστημα σταθεροποίησης
θασυνεργάζεται πλήρως με τα προηγμένα on sensor stablizer 5 αξόνων της Olympus. Ο φακός είναι ακόμη στο στάδιο της
εξέλιξης και η έναρξη παραγωγής του αναμένεται μέσα στο 2020.

Samsung
Προηγμένος αισθητήρας 1/3.4” 20MP
για smartphone

Σ

τη γιγάντια και πάντα ενδιαφέρουσα αγορά των smartphone
η Samsung είναι ένας από τους βασικούς προμηθευτές chip
αισθητήρων για τα φωτογραφικά/video υποσυστήματα. ΟΙ εξελίξεις
σήμερα ευνοούν τις selfie cameras, οι απαιτήσεις ποιότητας από τις
οποίες μεγαλώνουν καθώς και τους φακούς μεγαλύτερων εστιακών
αποστάσεων. Με αυτό το βασικό σκεπτικό, η Samsung εξέλιξε το
νέο chip ΙSOCELL Slim 3T2 1/3,4in. Πραγματικά μικρών διαστάσεων,
που χωράει μέσα στην “τρύπα” της οθόνης δηλ. στα smartphone
όπου ο φακός της εμπρός όψης ουσιαστικά “κρύβεται” στην
επιφάνεια του display. To chip εκτός από την αναλυση 20Megapixel
αξιοποιεί την τεχνολογία Tetracell συνδυάζοντας τέσσερα pixel σε
ένα για μείωση θορύβου και αύξηση της φωτεινότητας. Έτσι ενώ το
μέγεθος εικονοστοιχείου είναι 0,8μm pixel, η απόδοση ισοδυναμεί
με 1,6μm και η ανάλυση γίνεται 5Μegapixel. Σε περίπτωση που
χρησιμοοιηθεί όχι σαν selfie cam αλλά σαν σένσορας για τηλεφακό
χρησιμοποιεί χρωματικό φίλτρο τύπου RGB αντί του Tetracell.
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Για τη δικαστική διαμάχη Νikon, Zeiss και ASML

T

o 2017 η Nikon είχε εναγάγει
σε ολλανδικό δικαστήριο την
γερμανική Zeiss και την πολυεθνική
ASML επικαλούμενη παραβίαση
ευρεσιτεχνιών της πρώτης σχετικά
με συστήματα μικρολιθογραφίας.
Για όσους δεν το γνωρίζουν
πρόκετια για υψηλής τεχνολογίας
συστήματα μικροαποτύπωσης
που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή microchip. Η ASML είναι
η μεγαλύτερη εταιρία του είδους
και έχει ως πελάτες, κολοσσούς
όπως Samsung, Intel, TSMC κλπ.
ενώ λοιπόν η αγωγή της Nikon είχε
απορριφθεί στην αρχική συζήτηση,
τώρα μαθαίνουμε ότι οι τρεις
διάδικοι υπέγραψαν εξωδικαστική
συμφωνία επίλυσης της αντιδικίας
ύψους περίπου 150εκ. Ευρώ που θα
λάβει η Nikon καθώς και πληρωμή
δικαιωμάτων σε ποσοστό 0.8% των
πωλήσεων για δέκα χρόνια.
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Έκθεση της Ρενέ Ρεβάχ στο Booze Cooperativa

Ό

ταν βουτάς κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αποχωρίζεσαι
ξαφνικά τους γνώριμους ήχους του ‘κανονικού’ κόσμου και
βρίσκεσαι, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, σε μία πραγματικότητα
όπου ο ήχος αλλάζει ριζικά και η ακοή σου, αλλά και όλες οι
αισθήσεις σου, βιώνουν τελείως διαφορετικά το περιβάλλον στο
οποίο βρίσκεται το σώμα. Η νέα αυτή βίωση των πραγμάτων, σε
βοηθά ενίοτε να αντιλαμβάνεσαι άλλα, καινούργια ίσως, στοιχεία,
να έχεις μια διαφορετική εμπειρία του κόσμου. H Ρενέ Ρεβάχ, λάτρης
των καταδύσεων, όπως διηγείται ο επιμελητής της έκθεσης Alex
Papaioannou, “Ένα βράδυ είδε έναν από τους ανθρώπους της Σχεδίας,
να στέκεται και να πουλάει το περιοδικό. Τον πλησίασε και του μίλησε
και στο άκουσμα της φράσης: «Προσπαθώ να βγω στην επιφάνεια»,
πήρε την απόφαση να γίνει αυτή η έκθεση.” Το περιοδικό δρόμου
Σχεδία ήταν η κινητήριος δύναμη για να δημιουργηθούν οι φωτογραφίες
που εκτίθενται τώρα στο παλιό, γνωστό στέκι της Αθήνας, το Booze
Cooperativa. Αποτελεί αναμφισβήτητα ένα πολύ ενδιαφέρον σκηνικό, να
δει ο θεατής, σιωπηλές σκηνές βυθού με ιπτάμενες ανθρώπινες φιγούρες
μέσα στον σκοτεινό αλλά άκρως φιλότεχνο χώρο του Booze. Την έκθεση
θα συνοδεύουν κείμενα με μαρτυρίες των πωλητών της «ΣΧΕΔΙΑΣ», ενώ
όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο περιοδικό δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ».
Εγκαίνια: 2 Φεβρουαρίου 2019, στις 19:30
Διάρκεια έκθεσης: Έως 17 Φεβρουαρίου 2019
Διεύθυνση: Booze Cooperativa, Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα
Πληροφορίες: 211405 3733, https://www.facebook.com/
boozecooperativaofficial
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*Η προσφορά ισχύει
μόνο για τις μπαταρίες
ΑΑ και ΑΑΑ και μέχρι
εξαντλήσεως των
αποθεμάτων.

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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Στη γκαλερί L,a,boutique

Ε

ίθισται να δουλεύουν μαζί καλλιτέχνες και
να συνδυάζουν τα εικαστικά μέσα που τους
εκφράζουν. Το τελικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας
συνεργασίας παρουσιάζεται από τις 26 Ιανουαρίου
στην γκαλερί L,a,bοutique στο κέντρο της Αθήνας
υπό τον λογοτεχνικό τίτλο «Η Οδύσσεια …του
Σμιλευτή Χρόνου». Εμπνευστές και συντελεστές
είναι ο Βασίλης Γκίζας στη Φωτογραφία,
ο Δημήτρης Μπέκας στα Εικαστικά και ο Λευτέρης
Χατζηθεοδώρου στον ποιητικό και πεζό λόγο ενώ
στην επιμέλεια βρίσκεται η Αννίτα Πατσουράκη.
Διάρκεια έκθεσης: Μέχρι 23 Φεβρουαρίου 2019
Διεύθυνση: L,a,boutique, Διώνης 15,
Αθήνα (2ος όροφος, στάση μετρό Κεραμεικός)
Πληροφορίες: 2103424547, 6948804894,
email: lb@laboutiquefineart.com,
www.laboutiquefineart.com
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ÔÇËÅÓÊÏÐÉÁ t ÊÉÁËÉÁ t ÄÉÏÐÔÑÅÓ t ÅÊÄÏÓÅÉÓ
www.planitario.gr

   Planitario.indd
   4 4 6 •    1
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Τ

ην Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιείται το 1ο Photo Sunday για την φετινή χρονιά, ταυτόχρονα από 10
φωτογραφικές ομάδες σε 10 πόλεις της Ελλάδας. Το θέμα της ημέρας θα είναι κοινό για όλες τις ομάδες και θα ανακοινωθεί
στους συμμετέχοντες την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019, στις 00:00. Παρακαλουθήστε λοιπόν εκείνη την μηδενική ώρα, τον εξής
σύνδεσμο, για να μπορέσετε να λάβετε μέρος: https://www.facebook.com/photosunday.gr/. Ο διαγωνισμός βέβαια είναι ανοιχτός
στο ευρύτερο κοινό που αγαπά την φωτογραφία.
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Σ

την περιοχή κοντά στο μετρό Συγγρού-Φιξ
έχουν αρχίσει να δημιουργούνται πολλοί
χώροι φιλικά προσκείμενοι προς της φωτογραφία.
Ένας από αυτούς, με την παράξενη ονομασία
Trii Art Hub, στεγασμένος σε κτίριο της παλιάς
Αθήνας, φιλοξενεί την ομαδική έκθεση “Είμαι”,
σε επιμέλεια Ανδρέα Δημητρέλη, με έργα που
προέκυψαν από σχετικό εργαστήριο φωτογραφίας
που διοργάνωσε η Δήμητρα Παπαγεωργίου.
Ένα θέμα που επιδέχεται άπειρες ερμηνείες και
εικαστικές εκφράσεις, είτε αυτό αποτυπώνεται από
ερασιτέχνες είτε επαγγελματίες φωτογράφους.

Εγκαίνια: 31 Ιανουαρίου 2019, Διάρκεια έκθεσης: 31 Ιανουαρίου- 3 Φεβρουαρίου 2019
Διεύθυνση: Δράκου 9, Κουκάκι. Πληροφορίες: 21 0921 0333, https://trii.gr

In Memoriam

Έ

φυγε από την ζωή η ιστορικός και κριτικός τέχνης Έφη Στρούζα η οποία διετέλεσε, μεταξύ άλλων, μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) από το 2014 έως το 2018. Η κηδεία της έγινε την Πέμπτη 24
Ιανουαρίου στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Βαθιά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της ανθρώπους.
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¾ËÌºÄÌÖÊÂÈ ÒÂÊ¸Ï¾
Í¾Ï¾ÁÌÐÆ¾È»
ÕÂÆÏÌÍÌºÅÑÌÃÆÉÊ
ÆÎÇÂÏ¾ÛÐÚÎÆÕÚÑÒÏÐÚÎÆÌÂÊÔÌÂÏ¡ÓÐÚÎÆ
EODFN ZKLWHFRORXUQHJDWLYHVOLGHVÔÆÌÂÊÇÐÓÎ¡
»°Ä¹Ãª °«ÁÃËÄ». ºÞîéáòè 60, 115 21 AõÜîá, ôèì: 210 6469432, 210 6453230,

e1: tipoma@otenet.gr
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Κ

άθε φωτογράφος που ασχολείται πιο συστηματικά και σοβαρά με το μέσο, καλό και χρήσιμο είναι να παρακολουθεί τα διεθνή
τεκταινόμενα, αλλά και να προσπαθεί να λαμβάνει μέρος σε ορισμένα από αυτά. Βασικό κριτήριο, η δουλειά σας να αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο portfolio και να συνάδει με το θέμα του διαγωνισμού/φεστιβάλ (επίσης μην σας παραξενέψει ότι τα περισσότερα έχουν
κόστος συμμετοχής). Ιδού μερικά επιλεγμένα:
https://phmuseum.com/grant, διαδικτυακό φωτογραφικό μουσείο της ανθρωπότητας
https://www.images.ch/en
Exposure Photography Festival / Καναδάς / 1 - 28 Φεβρουαρίου
Rotterdam Photo Festival / Ολλανδία / 7 - 10 Φεβρουαρίου
Photo L.A. / Ηνωμένες Πολιτείες / 31 January - 3 Φεβρουαρίου
Gulf Photo Plus Photo Week / Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα / 4 - 9 Φεβρουαρίου

 ,''#"% ,"
...ή το ελληνικό ίνδαλμα

Π

όσο ευχάριστο να βλέπεις ότι η φωτογραφία προβάλλεται
ενεργά κι οργανωμένα και εκτός των γνωστών μεγάλων αστικών
κέντρων της χώρας. Στην Κατερίνη, στην πανέμορφη Πιερία αυτή τη
φορά και συγκεκριμένα στην γκαλερί-βιβλιοπωλείο Το Μάτι (με τον
Γιάννη Ευθυμιάδη στην καλλιτεχνική διεύθυνση), εγκαινιάζεται ένα
οπτικό αφιέρωμα στο πώς βλέπει την Ελλάδα, τους ανθρώπους της
και τις συνήθειές τους, ο φωτογράφος Ανδρέας Ζαχαράτος. Υπό τον
αγγλόφωνο τίτλο “The Greek Icon”, προβάλλονται εικόνες, οι οποίες
δείχνουν στον θεατή άμεσα ή έμμεσα διάφορα θέματα που άπτονται της
ελληνικής καθημερινότητας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί
η νέα μονογραφία του, στην οποίαν και βασίζεται η παρούσα έκθεση,
υπό τον ομώνυμο τίτλο The Greek Icon. Ομιλητές σε αυτή την πρώτη
παρουσίαση θα είναι οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές του Φωτογραφικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης Βασίλης Καρκατσέλης, και του Φεστιβάλ
Ολύμπου Γιώργος Χανδόλιας.
Εγκαίνια: 1 Φεβρουαρίου 2019
Διάρκεια έκθεσης: 1 Φεβρουαρίου– 16.02. 2019
Επιμέλεια: Τζένη Λυκουρέζου
Διεύθυνση: Γκαλερί ΜΑΤΙ, Αβέρωφ 4, Κατερίνη, 2351 031275 | https://
www.facebook.com/bibliopoleiomati/
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áćĆćČþvúċĂĄæ ċþùďā

çú vā ąþöüþĂ ĄúĆôĆú úw÷ ċā ûĂûąĂćČõĄā ĊúĎ!

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»

ã çêïíÖîßçäß ñêîäÝ æðÝïäåß

ã çêïíÖîßçäß ñêîäÝ æðÝïäåß
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€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

TEY¡

O
N
10
 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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€6,90 Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017

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...

ã çêïíÖîßçäß ñêîäÝ æðÝïäåß
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ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ

€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

9 771105 394004

01

ISSN 1105-3941

9 771105 394004

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...

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

ã çêïíÖîßçäß ñêîäÝ æðÝïäåß

Æ

¿μμ¯´¾³´

¾¯ÇÁ¹¼!

Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

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

Ιστορία & αισθητική

ã çêïíÖîßçäß ñêîäÝ æðÝïäåß
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€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

 

 

 

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης
MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

¹³¦ ¯©·«³
´«μ¨ ÀÃ¾¹»«À©«;

Æ

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

Æ

¿μμ¯´¾³´
¼
¾¯ÇÁ¹¼!

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

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...

01

42

9 771105 394004

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG...

9 771105 394004

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

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

94

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Photoshop
& Lightroom

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

52

Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

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
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού

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

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

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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ια τελευταία ευκαιρία, αν βρεθείτε στην
Αθήνα έως τις 28 Ιανουαρίου, να δείτε
μια ιδιαίτερη έκθεση φωτογραφίας της Miro Ito,
η οποία αποτυπώνει με τον φακό της ιστορικά
μνημεία της χώρας της. Στην περιήγησή σας θα
συναντήσετε αγάλματα και άλλους πολιτιστικούς
θησαυρούς οι οποίοι είναι επηρεασμένοι και
από τον ελληνικο πολιτισμό. Η έκθεση, με τον
χαρακτηριστικό τίτλο, Δρόμος του Φωτός και της
Ελπίδας – Το ταξίδι του Ελληνισμού στην Ιαπωνία,
διοργανώνεται σε συνεργασία με την Πρεσβεία
της Ιαπωνίας στην Ελλάδα και το Ινστιτούτο
Φωτογραφικής Βιομηχανίας Ιαπωνίας (JCII).
Διάρκεια έκθεσης: Έως 28 Ιανουαρίου 2019
Διεύθυνση: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο,
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα
Πληροφορίες: 213 213 9517 | www.
byzantinemuseum.gr

& :" - >:"& (&
Ομαδική έκθεση της ομάδας “Διαδρομές”

Σ

υνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, φωτογραφικές ομάδες να ταξιδεύουν
μαζί σε διάφορα φωτογενή μέρη της Ελλάδας ή και εκτός συνόρων.
Η πρόκληση που συναντά ο επαγγελματίας ή ερασιτέχνης φωτογράφος
είναι να καταφέρει να αποτυπώσει το σκηνικό που έχει μπροστά του με
το προσωπικό του ύφος. Πόσο εύκολο είναι να πετύχεις κάτι τέτοιο σε
πολυφωτογραφημένα μέρη όπως είναι η έρημος στις βορειοαφρικανικές
χώρες; Ή όταν έχεις μπροστά στη μηχανή σου, χαρακτηριστικά πρόσωπα
των ανθρώπων του Μαρόκου, πώς ξεφεύγεις από τα τετριμμένα; Απομένει
να δείτε την ομαδική έκθεση των 33 μελών της ομάδας “Διαδρομές” στην
γκαλερί Blank Wall και να δείτε αν το πείραμα πέτυχε!
Διάρκεια έκθεσης: Έως 2 Φεβρουαρίου 2019
Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 55 Κυψέλη
Πληροφορίες: 2114052138 | www.blankwallgallery.com
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Τ

ο γνωστό μας Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει
το νέο του σεμινάριο αφιερωμένο στην ιστορία και θεωρία της
φωτογραφική τέχνης, με εισηγητή τον Πάρι Πετρίδη. Η διάρκεια του
σεμιναρίου είναι 18 ώρες και θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή, από τις
8 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2019 και ώρες 18:00-21:00, (εκτός
από τις Παρασκευές 8 και 22 Μαρτίου). Όσοι ενδιαφέρεστε, προλαβαίνετε
μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου να δηλώσετε συμμετοχή (και να εξοφλήσετε
το κόστος που ανέρχεται στα 80 ευρώ). Για πληροφορίες & δηλώσεις
συμμετοχής: Έλλη Τσίνογλου (τηλ.: 2310-566716 / info.thmp@culture.gr).
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για τη συμμετοχή σας

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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