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Αίθουσα «Δεξαμενές καθαρισμού» - Ώρες λειτουργίας: 12:00 - 21:00

Με την υποστήριξη
Χορηγός εκτυπώσεων
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Editorial
Το προηγούμενο σημείωμά μας (PBWeekly
No 448) έδωσε τροφή για πολλά σχόλια
στο διαδίκτυο και αρκετά τηλεφωνήματα.
Στάθηκε δε αφορμή για εξαιρετικές...
νυχτερινές αναλύσεις με γνωστούς και
φίλους γύρω από ένα ποτήρι κρασί!

Κ

οινή διαπίστωση: το πρόβλημα της
ενημέρωσης για τις συνεχείς αλλαγές
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος το έχουν
όλοι οι κλάδοι. Δεν είναι αποκλειστικό
προνόμιο των φωτογράφων. Και αυτό γιατί
είναι τεράστιος ο όγκος πληροφοριών,
συνεχής η ροή τους και ανθρωπίνως
αδύνατη η πλήρης παρακολούθηση και
προπάντων η αφομοίωση των εξελίξεων.
Μετά τις πρώτες προσπάθειες, χωρίς
τα κατάλληλα εργαλεία κατανόησης,
έρχεται η απόρριψη. Με άλλα λόγια
ό,τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε, το
απορρίπτουμε. Κλεινόμαστε στο καβούκι
μας, ξορκίζουμε το νέο, την τεχνολογία, τα
πάντα και μας βρίσκει το κακό. Φυσικά όσο
πιο προχωρημένα είναι τα χρόνια μας και
όσο πιο ανελαστικές οι υποχρεώσεις της
καθημερινότητάς μας άλλο τόσο πιο ισχυρή
είναι η αντίστασή μας στο καινούργιο.
Έτσι σε πολλά φωτογραφεία αλλά και στις
άλλες μικρές επιχειρήσεις διαφορετικών
αντικειμένων και σκοπού εναποτίθεται
το δύσκολο έργο στα νεώτερα μέλη της
οικογένειας. Τουτέστιν στα παιδιά.
Κι αν αυτά δεν θέλουν να μπουν στην
επιχείρηση του μπαμπά και της μαμάς,
η απογοήτευση εξελίσσεται σε κατάθλιψη.
Επ’ ευκαιρία: Η εκδήλωσή “Φωτογραφία και
Ψυχανάλυση” που διοργάνωσε το περιοδικό
μας στην Τεχνόπολη τον περασμένο
Νοέμβριο συγκέντρωσε περισσότερο
κόσμο από όλες τις άλλες εκδηλώσεις(!)
ενώ η συζήτηση στο τέλος της ήταν άκρως
αποκαλυπτική για τα προβλήματα -σαν
τα παραπάνω- που απασχολούν τον
φωτογραφικό κλάδο. Τα ερωτήματα λοιπόν,
που τίθενται είναι πολύ απλά με πρώτο το
ουσιώδες: Θέλουμε άραγε να μάθουμε;

Σε αυτόν τον ευρύχωρο και λειτουργικό χώρο, στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων,
θα πραγματοποιηθεί η αναδρομική έκθεση του φωτογραφικού μας διαγωνισμού
«Ο Εθνικός Κήπος στις 4 εποχές του χρόνου», από 22 ως 24 Φεβρουαρίου. Σας περιμένουμε!

 !"# - $# ’
Θέλουμε άραγε πραγματικά να μάθουμε;
Τι νόημα έχουν τα σεμινάρια για τα επιμέρους ζητήματα όταν δεν αντιλαμβανόμαστε
το ΟΛΟΝ; Πως να καταλάβει κάποιος τι εστί τεχνολογία όταν πεισματικά αρνείται
ν’ αγοράσει π.χ. ένα σύγχρονο smartphone; Πως να αντιληφθεί τι είναι το δίκτυο
5G όταν εκ πεποιθήσεως δεν θέλει να επικοινωνεί μέσω email γιατί έτσι νομίζει ότι
παλεύει κατά ‘‘της μοναξιάς του σύγχρονου ανθρώπου’’; Πως να μιλήσεις τέλος, για
business όταν ο συνομιλητής σου ακούει λέξεις όπως marketing, κέρδος, αγορά και
τον πιάνει ρίγος; Άρα... ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω. Αυτή είναι η αρχή. Η βάση
πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε. Εδώ βρίσκονται τα εργαλεία κατανόησης
που είπαμε. Μετά έρχονται τα σεμινάρια.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

« %&'#, ()# &  !"#, )*++ + +&....»
YOUSUF KARSH
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ.
MINI ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ.
με τον Canon Zoemini

Εκτυπώστε από τη φορητή συσκευή σας
Εκτυπώστε φωτογραφίες 5x7,6cm (2x3")
στη στιγμή
Αυτοκόλλητη πίσω όψη με προστατευτικό
που ξεκολλάει εύκολα
Απόλυτα φορητός
Δεν χρειάζεται μελάνι
S H O OT
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Σωτήρης Δημόπουλος, 1ο βραβείο στην ενότητα Χειμώνας

«O 6&(# 7')# +# $++# )%$# : %(:»
Αναδρομική έκθεση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 22-24 Φεβρουαρίου
Σπάνια φωτογραφικοί διαγωνισμοί έχουν αποδειχθεί τόσο δημοφιλείς και έχουν διανύσει τόσο θριαμβευτική
πορεία όσο ο «O Εθνικός Κήπος στις τέσσερις εποχές του χρόνου» που συνδιοργανώθηκε από το περιοδικό
ΦΩΤΟγράφος και το Δήμο Αθηναίων.

Σ

τις τέσσερις περιόδους (από την άνοιξη του 2018 ως το χειμώνα 2018/19) συνολικά συγκέντρωσε περισσότερες από 4.000
συμμετοχές, αναδεικνύοντας όψεις του πιο δημοφιλούς επισκέψιμου σημείου αττικού πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Οι
ερασιτέχνες φωτογράφοι ανταποκρίθηκαν με δημιουργικότητα, πρωτοτυπία και ευαισθησία στην πρόσκληση, και αποτύπωσαν
με το δικό τους τρόπο τις συστάδες των δένδρων, τις αλέες, τα μονοπάτια και τις διάφορες εσωτερικές διαδρομές και στάθηκαν
στον πλούτο της φύσης, τα αγάλματα, τις λίμνες κλπ. είτε με τοπιογραφία είτε με πιο αυθόρμητα καρέ.
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Με θαυμαστή έμπνευση οι συμμετέχοντες φωτογράφοι
κατάφεραν να αποδώσουν την ατμοσφαιρικότητα κάθε
εποχής, την αναγέννηση της φύσης την άνοιξη, το
λαμπρό φως του καλοκαιριού, την ατμοσφαιρικότητα
μιας συννεφιασμένης φθινοπωρινής μέρας ή τις αντίξοες
καιρικές συνθήκες του χειμώνα και να εκφραστούν
δημιουργικά συνθέτοντας ένα μοναδικό πανόραμα.
Σαν μοναδική αρχική ηθική επιβράβευση μαζί με τα
πλούσια δώρα του διαγωνισμού, ήλθε η προβεβλημένη
ανάρτηση γιγαντοφωτογραφιών με δεκαοκτώ για κάθε
περίοδο του διαγωνισμού διακριθείσες συμμετοχές
στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου επί της Λεωφόρου
Βασιλίσσης Σοφίας.
Όμως μια πρωτοβουλία τέτοιας εμβέλειας, οφείλει
να απευθυνθεί στο ευρύτερο δυνατό κοινό να δώσει
την ευκαιρία στους δημιουργούς να δουν τα έργα του
σε μία έκθεση με αντίστοιχη απήχηση και προβολή.
Έτσι, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό «O Εθνικός
Κήπος στις τέσσερις εποχές του χρόνου» ολοκληρώνει
την επικοινωνιακή του διαδρομή στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
του Δήμου Αθηναίων με μεγάλη τριήμερη εκθεσιακή
εκδήλωση από 22 έως 24 Φεβρουαρίου.
Στον πυρήνα θα έχει την ανάρτηση των διακριθέντων
έργων, από κάθε περίοδο του διαγωνισμού, σε υψηλή
εκθεσιακή ποιότητα, και με παρουσία ως τιμώμενων
προσώπων, των ίδιων των δημιουργών. Η εκδήλωση
θα πλαισιωθεί με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων
που θα ανακοινωθεί σύντομα.Η παρουσία όλων των
φίλων της φωτογραφίας θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη
ηθική επιβράβευση για μας και κίνητρο για ακόμη πιο
ενδιαφέρουσες αντίστοιχες δράσεις.
Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν σας προσκαλούμε στα
εγκαίνια αυτής της αναδρομικής έκθεσης «O Εθνικός
Κήπος στις τέσσερις εποχές του χρόνου» που θα
πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου
και ώρα 19:00 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων,
Πειραιώς 100 στο Γκάζι, παρουσία της κας Ελένης
Μυριβήλη, Αντιδημάρχου Πρασίνου & Ανθεκτικότητας
στην Κλιματική Αλλαγή του Δήμου Αθηναίων.
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Με την υποστήριξη

Χορηγός εκτυπώσεων

Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ

ENOTHTA XEIΜΩΝΑΣ
Αναρτήθηκε η τελευταία ενότητα του διαγωνισμού!
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Σωτήρης Δημόπουλος, 1ο βραβείο: κερδίζει μία φωτ. μηχανή SONY
ILCE-6000L με φακό16-50mm αξίας 499,00 €
Ζακαρία Αμίν, 2ο βραβείο: κερδίζει μία ψηφιακή φωτ. μηχανή SONY
DSC-RX100 αξίας 349,00 €
Χρυσούλα Λαζοπούλου, 3ο βραβείο: κερδίζει μία ψηφιακή φωτ.
μηχανή SONY DSC-HX350 αξίας 299,00 €
Επαίνους απέσπασαν οι: Άγγελος Αντωνάτος, Σπυρίδων Απέργης,
Στέφανος Κατσάνης, Ιωάννης Λεονταράκης, Ευριπίδης Μακρής, Γεώργιος
Μαραγκός, Στράτος Μεϊμαρίδης, Αγγελική Μιχοπούλου, Μαρίνα Νότα,
Δημήτριος Ντάφος, Ευθύμιος Οικονόμου, Ματένια Σακάρη, Μαρία
Τσουκαλά, Αγγελική Χρυσανθακοπούλου και Νίκος Χρυσόγελος.
Όλα τα δώρα είναι προσφορά των καταστημάτων ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
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Φωτ.: Γεώργιος Δελημόσης

?&6+@ X-Photographers-Fujifilm +@ %()B@ 22-24/2/19
Η Fujfjilm Hellas συμμετέχει στο λαμπρό φινάλε της έκθεσης “Ο Εθνικός Κήπος στις τέσσερις
εποχές του χρόνου” με πλήρες πρόγραμμα καλλιτεχνικών showcases και παρουσίασης
των κορυφαίων προϊόντων Fujfilm
Η FUJIFILM HELLAS υποστηρίζει και
συμμετέχει ενεργά στην μεγάλη αναδρομική
έκθεση του διαγωνισμού “Ο Εθνικός
Κήπος…στις τέσσερις εποχές του χρόνου!”
που θα φιλοξενηθεί στην Τεχνόπολη
του Δήμου της Αθήνας στην αίθουσα
«Δεξαμενές καθαρισμού» από τις 22 ως 24
Φεβρουαρίου και ώρες 12:00-21:00.
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ατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο (σε
άλλο επίπεδο) ξεχωριστή έκθεση της κοινότητας των X-Photographers.
Θα λάβουν μέρος σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι των Χ photographers
παρουσιάζοντας δείγματα από την δουλειά τους. Ταυτόχρονα οι επισκέπτες
θα μπορούν να βλέπουν σε slide show παρουσιάσεις των συγκεκριμένων
φωτογράφων καθώς και ολοκληρωμένα portfolio που εκείνοι θα επιλέξουν.
Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου θα υπάρχουν και “live”
showcases όπου μέλη των X-Photographers θα παρουσιάσουν επιλεγμένο
φωτογραφικό υλικό και οι επισκέπτες θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις
και να συζητήσουν με τους δημιουργούς για τα έργα και την έμπνευσή τους.
Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων θα δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες
να δουν από κοντά και να δοκιμάσουν μηχανές και φακούς Fujifilm σειράς
Χ καθώς και όλη την γκάμα των μηχανών άμεσης εκτύπωσης (Instax) που
πολλοί επαγγελματίες χρησιμοποιούν σε διάφορα events παρέχοντας
επιπλέον υπηρεσίες στους τελικούς πελάτες τους.
Βασικοί “πρωταγωνιστές” της παρουσίασης όσον αφορά το hi-end στο
imaging θα είναι η νέα mirrorless φωτογραφική μηχανή μεσαίου φορμά
FujiFilm GFX 50R καθώς και η νέα mirrorless Fufifilm X-T3.
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H oμάδα των X-photographers που θα παρουσιάσουν
έργα τους και θα υποδεχθούν τους φίλους της
εικόνας είναι οι: Aggelos Barai, Aναστάσιος (Τάσος)
Καλοκύρης, Ανδρέας Καμούτσης, Ανδρέας
Ζαχαράτος, Αργύρης Βαβουγιός, Chris Gouberis,
Δημήτρης Λελούδας, Δημήτρης Πατεράκης, Φάνης
Μούρτος, Γεώργιος Δελημόσης, Γιάννης Αγγελάκης,
Γιώργος Αγγελογιαννάκης, Κατερίνα Αρβανίτη,
Παύλος Κουτσούκος, Σπύρος Κατράμης, Θωμάς
Καρανίκας, Βαγγέλης Γιωτόπουλος και Vassilios
Zacharitsev.
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Φωτ.: Σπύρος Κατράμης
Φωτ.: Κατερίνα Αρβανίτη

Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης θα είναι η πρεμιέρα
του νέου επαγγελματικού φωτογραφικού εκτυπωτή
Fujifilm Frontier DE-100 μαζί με τα νέα προγράμματα
διαχείρισης φωτογραφιών. Το professional inkjet printer
Frontier DE100, δίνει έμφαση στις compact διαστάσεις
και τεχνολογία μελανιών ViViDiA D-photo, και τυπώνει
υψηλής ποιότητας και ανάλυσης 1200x1200dpi εικόνες
σε xαρτιά με φινιρίσματα glossy, silk και luster ώστε να
καλύπτει κάθε ανάγκη.
Eπίσης οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν touch and
try την καινούργια GFX 50R. Η νέα digital medium
format μηχανή αποτελεί την rangefinder εκδοχή της
καταξιωμένης GFX 50S 50Megapixel με σαφώς πιο
compact διαστάσεις, έχοντας τελείως διαφορετικό
design, αρθρωτή οθόνη επαφικού τύπου και εξαιρετικό
ηλεκτρονικό σκόπευτρο OLED 3,89εκ. dot. Oι μοντέρνοι
χειρισμοί swipe υποκαθιστούν τον τετραπλό επιλογέα
της πλάτης. Επίσης εφοδιάζεται με Βluetooth για
εύκολη μεταφορά αρχείων σε smartphone/tablet.
Ακόμη, η νέα Χ-Τ3 βελτιώνει ακόμη περισσότερο
τις επιδόσεις της best seller X-T2, ενθουσιάζοντας
τους απαιτητικούς ερασιτέχνες και επαγγελματίες
φωτογράφους με το απίστευτο autofocus βασισμένο
σε 425 σημεία εστίασης που καλύπτουν σχεδόν εξ
ολοκλήρου την επιφάνεια του εξελιγμένου αισθητήρα
26Megapixel. Εξίσου αποδοτικό αποδεικνύεται το
κορυφαίας ανάλυσης EVF 3,69εκ. Dot. Kαι βέβαια το
ανθεκτικό σώμα από μαγνήσιο είναι προστατευμένο από
την υγρασία και σκόνη βάσει προδιαγραφών WR, ώστε
να αντέχει και στην πιο σκληρή χρήση.

Φωτ.: Γιάννης Αγγελάκης

Φωτ.: Ανδρέας Καμούτσης

 Fujifilm Hellas +@ %()B@
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H τέχνη στην ψηφιακή εποχή
Δημιουργώντας ...Augmented Reality!

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 Γ.Μ. 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, :6:'# *D@#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
@"+#: Άννα Μανουσάκη :&#: Φωτεινή Αβραμάκου

www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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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

ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ

ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΕΚΑΦ
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PhotoWeddingStories

"&# &".@#
Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης εν όψει της δυναμικής
συμμετοχής του PWS στην επικείμενη Photovision &
ImageTech 2019, 5-7 Απριλίου στην Αθήνα

E
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ίμαι επαγγελματίας φωτογράφος για 30 χρόνια και σεμινάρια
γίνονταν πάντα. Ίσως και για απλά θέματα φωτισμών κλπ.
Νομίζω λοιπόν ότι το σεμινάριο είναι μονόδρομος προκειμένου
κάποιος να αποκτήσει κάποιες σύγχρονες γνώσεις για τη δουλειά
του. Σήμερα μάλιστα, λόγω της παγκοσμιοποίησης, έχουμε συνεχή
επικοινωνία με ανθρώπους από όλο τον κόσμο που προσεγγίζουν
το ίδιο θέμα διαφορετικά ο καθένας και αρκετοί έχουν να πουν
κάτι χρήσιμο. Έτσι, εκ των πραγμάτων, ένας σημαντικός τρόπος
για ενημέρωση και εκπαίδευση είναι μέσω σεμιναρίων. Ίσως όχι
ο μοναδικός αλλά αρκετά εύκολος. Ακόμη και οι πιο φτασμένοι
και ολοκληρωμένοι επαγγελματίες σε κάποιο σημείο πάντα θα
πρέπει να ενημερωθούν και να επιμορφωθούν. Και όπως και
λέω στις παρουσιάσεις μου: ακόμα κι αν είσαι ο καλύτερος σε
οποιονδήποτε τομέα, πάντα έχεις κάποιον άνθρωπο που πρέπει
να σε συμβουλεύει. Το ίδιο ισχύει για παράδειγμα στους αθλητές,
τους πολιτικούς κλπ. Κατά συνέπεια, ο πιο εύκολος τρόπος,
προκειμένου να φθάσεις στο στόχο σου είναι μέσω επιμόρφωσης
στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα σεμινάρια. Όσον αφορά
τους διαγωνισμούς, μπορεί η συμμετοχή να μην φέρνει άμεσα
περισσότερα έσοδα ή επαγγελματικές αναθέσεις. Όμως, είναι ένας
πολύ καλός τρόπος αυτοβελτίωσης και μια διαδικασία που θα
βοηθήσει έναν άνθρωπο να έχει στόχους διάκρισης. Οπότε, έχοντας
ως στόχο το διαγωνισμό, σίγουρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι
καλύτερο, να επιτύχουμε κάτι διαφορετικό, να βελτιωθούμε κλπ.
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Σε ποιά σημεία πιστεύετε ότι οι διακρίσεις
και οι βραβεύσεις σε διαγωνισμούς
ωφελούν το φωτογράφο; Στην συγκρότηση
των γνώσεών του, στην επιβεβαίωση, στην
ανταγωνιστικότητα ή σε άλλα;
Συμφωνώ ότι σε όλα τα προαναφερθέντα
θέματα που θίγετε συμβάλλουν θετικά οι
διαγωνισμοί, αλλά όπως προανέφερα αυτό
που σίγουρα λειτουργεί είναι ο φωτογράφος
να έχει στόχους. Από κει και πέρα εάν
κερδίσει, προσμετράται πώς θα προβάλει
το βραβείο του, κάτι που εναπόκειται στο
χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.
Γνωρίζω προσωπικά φωτογράφους που
έχουν καταφέρει, μέσω των διαγωνισμών,
να προβάλουν τον εαυτό τους και να
κερδίσουν επαγγελματική καταξίωση,
αναγνωρισιμότητα και σίγουρα χρήματα.
Άλλοι, αν και απέσπασαν διακρίσεις σε
περισσότερους διαγωνισμούς και περαιτέρω
βραβεία, επειδή δεν το διαχειρίστηκαν όπως
έπρεπε, απέτυχαν να αποκομίσουν οφέλη.
Άλλοι ίσως κερδίσουν ακόμη και παραπάνω
χρήματα από την προβολή και διαφήμιση
του ονόματός τους, και άλλοι μόνον την
αυτοβελτίωση που και αυτή είναι πολύ
σημαντική.
Τι συμβουλεύετε όσους είναι πρωτόπειροι
στους διαγωνισμούς; Πού να δώσουν
βάρος;
Προσωπικά, πρώτη φορά συμμετείχα
σε διαγωνισμό το 2007. Σήμερα οι
διαγωνισμοί είναι περισσότεροι από
διάφορους ελληνικούς και διεθνείς
φορείς, στο διαδίκτυο, περιοδικά κλπ.
Αυτό, όμως, που πραγματικά μπορεί να
βοηθήσει ένα φωτογράφο, ώστε να γίνει
καλύτερος και να αυτοβελτιωθεί, είναι να
παρακολουθήσει ζωντανά ένα διαγωνισμό.
Στους online διαγωνισμούς ναι μεν βλέπεις
το αποτέλεσμα, αλλά δεν ακούς την
αιτιολόγηση της κριτική και δεν κατανοείς
τους λόγους για τους οποίους βραβεύθηκε
μία φωτογραφία. Σε ένα διαγωνισμό, όπως
αυτόν που διοργανώνει το PWS (Photo
Wedding Stories) και συγκεκριμένα τον
ετήσιο και τον άλλον που γίνεται στα πλαίσια
της επικείμενης Photovision και ImageTech,
η κριτική των φωτογραφιών γίνεται live
ενώπιον του κοινού. Σαν γεγονός αυτό
αποτελεί ένα μεγάλο βήμα, προκειμένου
να καταλάβει το κοινό και να συναισθανθεί
τί είναι ένας έγκυρος διαγωνισμός, ποιοι
κανόνες ισχύουν, για ποιο λόγο μια
φωτογραφία υπερτερεί και διακρίνεται.
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Κατανοητό και εξ όσων γνωρίζουμε φέτος έχετε στάδιο online
pre-judging…
Αυτό το θεσπίσαμε για πρώτη φορά φέτος εν όψει της πληθώρας
συμμετοχών. Παρόλο που τα πρώτα χρόνια το live judging ήταν
μονοήμερα και μετά το κάναμε διήμερο, ακόμα και σε αυτή την
περίπτωση η διαδικασία αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρονοβόρα. Σκεφτείτε
ότι ξεκινούσαμε το judging στις 10 π.μ και τελείωνε η διαδικασία πολύ
μετά τα μεσάνυχτα... Αυτό ήταν άδικο για τους συμμετέχοντες, αφού οι
κριτές κατέληγαν δικαιολογημένα κουρασμένοι, χάνοντας το πάθος που
είχαν στο ξεκίνημα της μέρας. Αυτοί ήταν οι λόγοι που συναποφασίσαμε
να κάνουμε prejudging για τις φωτογραφίες, προκρίνοντας ποιοτικές,
καλές αντικειμενικά φωτογραφίες που θα έχουν και λόγο να συζητηθούν.
Όπως προανέφερα, η παρακολούθηση της διαδικασίας του judging είναι
δωρεάν. Ο καθένας μπορεί την πρώτη μέρα της διοργάνωσης να μπει
στην αίθουσα και να παρακολουθήσει τους καταξιωμένους παγκοσμίου
επιπέδου κριτές στο έργο τους.
Είστε ιδρυτικό μέλος του PWS. Πως χειρίζεται ο PWS το θέμα των
διαγωνισμών στην πορεία των χρόνων που είναι ενεργός και ποιές
βελτιώσεις έχετε κάνει;
Είναι πάρα πολλές οι βελτιώσεις που έχουν υλοποιηθεί, αν αναλογιστεί
κανείς την πορεία των σεμιναρίων από το 2009. Προσωπικά είμαι κριτής
από το 2012 σε πολλούς διαγωνισμούς. Από το 2012, συγκεκριμένα,
είμαι ανελλιπώς κριτής στον WPPI με έδρα το Las Vegas των ΗΠΑ, το
μεγαλύτερο οργανισμό του είδους παγκοσμίως. Σε συνεργασία με τους
ανθρώπους εκεί προσπάθησα και κατάφερα να προσαρτήσω όλους τους
κανόνες και τα στοιχεία που διέπουν τον παγκόσμιο διαγωνισμό στα μέτρα
του PWS και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε αν όχι 100%, τουλάχιστον
ένα 90% από το σύστημα αξιολόγησης και τους κανόνες που ισχύουν
εκεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι.
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Πέρυσι στάθηκε η χρονιά, κατά την οποία το σύστημα, όσον
αφορά το τεχνικό κομμάτι, δούλεψε άψογα ακόμη και αν
εφαρμοστούν τα πιο απαιτητικά διεθνή στάνταρ. Eπίσης,
φέτος έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το online prejudging πιο αποτελεσματικά, αφιερώνοντας περισσότερο
πραγματικό χρόνο κριτικής ανά φωτογραφία, αιτιολογώντας
με διαφάνεια μπροστά στους ενδιαφερόμενους τι κριτήρια
εφαρμόζονται. Κάθε φωτογραφία κρίνεται ξεχωριστά.
Aν σκοράρει μια φωτογραφία πάνω από 80 βαθμούς και
αρχίζει να αξιολογείται ως υποψήφια για έπαινο, τότε οι κριτές
συζητούν τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη
πήγε καλύτερα, προσπαθώντας να το αιτιολογήσουν με
πληρότητα..
Πείτε μας περισσότερα για τα σχέδια του PWS όσον αφορά
τη συμμετοχή στην επερχόμενη Photovision - ImageTech.
Ως PWS πιστεύουμε σταθερά ότι φέτος το συνέδριο θα
είναι πιο δυναμικό, καλοοργανωμένο και αποτελεσματικό
σε σχέση με άλλες χρονιές. Επενδύουμε χρόνο, έξοδα
και προσπάθεια, καθώς το panel των ομιλητών φέτος,
αποτελείται από τέτοια ονόματα, ώστε να συναγωνίζεται
ευθέως παγκόσμιας εμβέλειας αντίστοιχες διοργανώσεις.
Για παράδειγμα ο Jerry Gionis που συμμετέχει ως κεντρικός
ομιλητής στο συνέδριό μας φέτος, είναι το πρόσωπο που
είχε την πρωτοβουλία στο judging στο WPPI τα τελευταία
δέκα χρόνια. Ο Gionis επίσης είναι Nikon Ambassador και
πιθανότατα ο πιο διάσημος φωτογράφος γάμου στον κόσμο.
Με το μοναδικό του στιλ και την αισθητική του αλλά και την
σοβαρή προσωπικότητά του, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
Αποτελεί τεράστια τιμή για μας όταν μετά από πέντε χρόνια που
τον είχαμε ξαναπροσκαλέσει, συμμετέχει σε ζωτικό ρόλο στο
συνέδριο του WPS. Mάλιστα με τη θετική συγκυρία της πρώτης
συνδιοργάνωσης Photovision - ImageTech, αισιοδοξούμε ότι
το φετινό μας συνέδριο PWS θα αποτελέσει καμπή για την
επαγγελματική φωτογραφία γάμου.
Μιλήστε μας για το επιμορφωτικό σεμινάριο στο οποίο είστε
εισηγητής φέτος, στα πλαίσια της Photovision ImageTech
Προσωπικά έχω εμπλακεί σε πολλά σεμινάρια γάμου ανά
τον κόσμο, σε πάνω από τριάντα χώρες. Φέτος, το σεμινάριο
που θα παρουσιάσω έχει να κάνει με τη λογική του πώς
φωτογραφίζω σε ένα γάμο. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο
ξεκινάω την προετοιμασία μου, όταν φεύγω από το στούντιό
μου ή όταν ετοιμάζω τη βαλίτσα με τα μηχανήματά μου,
τί μηχανήματα χρησιμοποιώ, με ποιόν τρόπο τα χρησιμοποιώ,
πώς επικοινωνώ με τους πελάτες μου από τη στιγμή
που θα στείλουν το πρώτο email ή θα κάνουν το πρώτο
τηλέφωνο, μέχρι και τη στιγμή που θα παραδώσω και το
album. Πρόκειται λοιπόν για σεμινάριο που δεν μένει πολύ
στην τεχνική πλευρά αλλά θα έχει σίγουρα στοιχεία που
λείπουν ή παραγνωρίζονται από τους φωτογράφους, όταν
ξεκινούν να φωτογραφίζουν ένα γάμο. Αφορά στον τρόπο
που επικοινωνούν με τους πελάτες, μέχρι την πώληση εξτρά
υπηρεσιών όπως του άλμπουμ, των καμβάδων κλπ. Είναι
ένα περιεχόμενο που δεν έχω παρουσιάσει στο παρελθόν,
οπωσδήποτε ωφέλιμο για όσους το παρακολουθήσουν.
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Γράφει η Λογίστρια-Φοροτεχνικός-Εργασιακός Σύμβουλος Χριστίνα Ψυχογυιού, Συνεργάτης Ε.Ε.Α.
Η πολυετής οικονομική κρίση έχει
φέρει πολλούς από εμάς αντιμέτωπους
με χρέη στους ασφαλιστικούς μας
φορείς. Το αποτέλεσμα είναι να
έχουμε χάσει την ασφάλιση, ακόμη
και τη δουλειά μας. Επίσης, αρκετοί
που εργάζονται με «μαύρα» είναι
επίσης ανασφάλιστοι. Όμως, το 2016
ψηφίστηκε νόμος που μας δίνει ισότιμη
πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα
υγείας. Είτε κάποιος είναι άνεργος, είτε
ανασφάλιστος, μπορεί να έχει δωρεάν
φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη.

Τ

ο νομοθετικό πλαίσιο δίνει
το δικαίωμα σε ανέργους και
ανασφάλιστους εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζει να έχουν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως
όταν ήταν εργαζόμενοι και κανονικά
ασφαλισμένοι.
Παρακάτω παρουσιάζουμε
τρεις περιπτώσεις ανέργων και
ανασφάλιστων που έχουν δικαίωμα
στην ασφάλιση.

Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 έως
55 ετών, μετά από αίτηση που
υποβάλλουν στον ασφαλιστικό
φορέα στον οποίο ασφαλίζονταν
πριν την διακοπή της εργασίας τους,
καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε
είδος από αυτόν για διάστημα μέχρι
δύο (2) χρόνια. Εάν έχουν ασφαλιστεί
σε περισσότερους από ένα ασφαλιστικό
οργανισμό, καλύπτονται από τον
ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο
έχουν ασφαλιστεί για το μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα.
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Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε Ανέργους
Ηλικίας μέχρι 29 ετών
Άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ
για παροχές ασθενείας σε είδος, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στα
υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους. Οι εν λόγω άνεργοι θα
πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα, να
προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα
τουλάχιστον δίμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους, εξακολουθούν να είναι
άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη ανά τρίμηνο. Επίσης, θα
πρέπει να είναι ανασφάλιστοι, να μη σπουδάζουν και μόλις αναλάβουν εργασία
θα πρέπει να το δηλώσουν στο υποκατάστημα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους.
Το βιβλιάριο ασθενείας που χορηγείται ισχύει για ένα εξάμηνο και ανανεώνεται με
την προσκόμιση νέας βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ, ότι συνεχίζουν να είναι άνεργοι.

Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Ηλικιωμένους
Μακροχρονίως Ανέργους

Παροχές ασθένειας σε είδος
στους ανέργους ηλικίας άνω
των 29 έως 55 ετών

Οι εν λόγω άνεργοι θα πρέπει
κατά την υποβολή της αίτησής
τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα,
να προσκομίσουν βεβαίωση του
ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως
άνεργοι για ένα συνεχές τουλάχιστον
δωδεκάμηνο πριν την υποβολή
της αίτησής τους για υπαγωγή στην
ασφάλιση, εξακολουθούν να είναι

άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη ανά μήνα. Επίσης, θα
πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από το οικείο ασφαλιστικό φορέα στην οποία
θα βεβαιώνεται ότι: α) έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε
ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας, προσαυξανόμενες
μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ού) και μέχρι το πεντηκοστό
τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας κατά εκατό (100) ημέρες ανά έτος και ότι β) δεν
ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.

Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, μετά από αίτηση που
υποβάλλουν στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους,
καλύπτονται για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος εφόσον έχουν
πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον (3000) τρεις χιλιάδες ημερομίσθια
στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ. Η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη
αρχίζει από τη ημ/νία υποβολής της αίτησής τους για ασφάλιση και λήγει με
την συνταξιοδότησή τους από οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό. Επίσης,
μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, που έχουν πραγματοποιήσει
τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα αριθμό
ημερομισθίων για τη χορήγηση της κατώτερης σύνταξης γήρατος (4500
ημερομίσθια), καλύπτονται από το ΙΚΑ για τον κλάδο των παροχών ασθενείας
σε είδος. Απαραίτητη προϋπόθεση και στις δύο περιπτώσεις είναι η εγγραφή των
ανέργων στα μητρώα των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο
πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ, και
σχετική βεβαίωση από το οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Τι ισχύει όμως και για όσους δεν πληρούν τα παραπάνω
Με τον ν.4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται για
πρώτη φορά το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές
υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πλέον θεμελιώδης
αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του
δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού
Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο
δημόσιο σύστημα υγείας. Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται το νέο πλαίσιο
είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική
κάλυψή τους.
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νοσηλευτικών και διαγνωστικών παροχών από τα δημόσια νοσοκομεία.

Τι δικαιούμαι σαν
ανασφάλιστος;

Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, εξακολουθούν να δικαιούνται
πρόσβασης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Ό,τι ακριβώς δικαιούνται και οι
ασφαλισμένοι από τις δημόσιες δομές
παροχής υγείας.

Κανένας άνθρωπος δεν εξετάζεται από καμία επιτροπή νοσοκομείου προκειμένου να
εγκριθεί η πρόσβασή του στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

- Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε
πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες
δημόσιες δομές υγείας, μονάδες
ψυχικής υγείας, δομές απεξάρτησης και
πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

Πού να απευθυνθώ;
Αν έχεις ΑΜΚΑ σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας που οφείλουν να σου διασφαλίσουν
άμεσα πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες τους.

- Το σύνολο των νοσηλευτικών και
διαγνωστικών πράξεων χωρίς καμία
χρέωση

Αν δεν έχεις ΑΜΚΑ ή νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, αλλά ανήκεις σε κάποια
ευάλωτη ομάδα πληθυσμού (α.33 του 4368/2016), στα Γραφεία Προστασίας
Δικαιωμάτων ή στις Διοικητικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων όπου θα σε ενημερώσουν
πώς μπορείς να βγάλεις την Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης.

- Προγραμματισμένα χειρουργεία χωρίς
καμία χρέωση

Τι χρειάζεται να πληρώσω;

- Πρόληψη και προαγωγή υγείας
(π.χ. εμβολιασμοί) χωρίς καμία χρέωση

Δεν χρειάζεται να πληρώσεις απολύτως τίποτα για το σύνολο των νοσηλευτικών και
διαγνωστικών πράξεων που προβλέπονται στη ρύθμιση και πραγματοποιούνται σε
δημόσιες δομές.

- Δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη
- Δωρεάν παροχές μαιευτικής περίθαλψης
και προγραμματισμού τοκετών από τα
Δημόσια Νοσοκομεία
- Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής από
τα ιδιωτικά και τα δημόσια φαρμακεία.
- Σημαντικό τμήμα του ανασφάλιστου
πληθυσμού δικαιούται μηδενική
συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.
- Κατάργηση του1€ ανά συνταγή για τους
ανασφάλιστους που δικαιούνται μηδενική
συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.
- Φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες,
εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες
και πράξεις ειδικής αγωγής.

Δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα αν εξαιρείσαι των συμμετοχών λόγω ειδικότερων
διατάξεων.
Δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα για εξωνοσοκομειακές θεραπείες, εμβολιασμούς
και πρόληψη.
Υποχρεούσαι στις ίδιες συμμετοχές που έχουν και οι ασφαλισμένοι στη φαρμακευτική
δαπάνη, εκτός αν εμπίπτεις στις εισοδηματικές, κλινικές και κοινωνικές εξαιρέσεις της
ΚΥΑ, οπότε και πάλι έχεις μηδενική συμμετοχή.

Δικαιούμαι δωρεάν τα φάρμακα;
Υποχρεούσαι μόνο στις ίδιες συμμετοχές που έχουν και οι ασφαλισμένοι στη
φαρμακευτική δαπάνη.
Ωστόσο, ως ανασφάλιστος θεωρείσαι οικονομικά αδύναμος πολίτης. Το πιο πιθανό
είναι να εμπίπτεις στις εισοδηματικές, κλινικές και κοινωνικές εξαιρέσεις, όπου θα έχεις
μηδενική συμμετοχή.

- Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων
και αναλωσίμων υλικών

Αν θέλεις, μπορείς να δεις online στο Πληροφοριακό Σύστημα «Άτλας» τις παροχές,
αλλά και να βεβαιωθείς ότι δικαιούσαι ως ανασφάλιστος μηδενική συμμετοχή στα
φάρμακα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των
παροχών και με ποιον τρόπο;

Η σύνδεση γίνεται μέσω του Taxisnet, και απαιτείται μόνο να γνωρίζεις τον Α.Μ.Κ.Α.
σου.

2.5 εκατομμύρια ανασφάλιστων πολιτών.
Όσους λόγω κρίσης έχασαν την ασφάλισή
τους, ακόμα και αν έχουν χρέη στους
ασφαλιστικούς τους φορείς. Αν είσαι
Έλληνας πολίτης ή διαμένεις νόμιμα
στην Ελλάδα, απευθύνεσαι σε όλες τις
δημόσιες δομές με το ΑΜΚΑ σου.
Αν δεν μένεις νόμιμα στην Ελλάδα αλλά
ανήκεις σε κάποια ευάλωτη ομάδα που
χρήζει άμεσης υγειονομικής κάλυψης
(έγκυες, παιδιά, χρόνιοι, ανάπηροι,
ψυχικά ασθενείς, κτλ.) δικαιούσαι
την Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης
Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) με την οποία
θα έχεις πρόσβαση στις Δημόσιες
Δομές Υγείας. Μέχρι να ξεκινήσει να
εκδίδεται η ΚΥΠΑ δικαιούσαι όλων των
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Πως θα τα προμηθευτώ
Ο νόμος προβλέπει την χορήγηση των φαρμάκων από τα συμβεβλημένα με τον ΠΕΔΥ,
ιδιωτικά φαρμακεία. Τα ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακα παρέχονται αποκλειστικά
από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.
Τα φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στη χώρα μας, αλλά εισάγονται κατά περίπτωση
στην Ελλάδα, χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για
τους ασφαλισμένους.
Επιπλέον, τα φάρμακα υψηλού κόστους παρέχονται από τα φαρμακεία και τα σημεία
διανομής του ΠΕΔΥ.

Είναι πλήρης η υγειονομική κάλυψη για τους ανασφάλιστους;
Η υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.
Όλοι πρέπει να έχουμε πλήρη πρόσβαση σε φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη,
ανεξάρτητα από την οικονομική μας κατάσταση, την ιθαγένεια, το χρώμα, τις
θρησκευτικές και φιλοσοφικές μας πεποιθήσεις.
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Epson SURECOLOR SC-P10000
H έξυπνη επιλογή του επαγγελματία στο σύγχρονο large format printing

Υ

Η τεχνογνωσία της Epson στο
inkjet αντανακλάται με τον
καλύτερο τρόπο στα επαγγελματικά
της μηχανήματα εκτυπώσεων
μεγάλου φορμά όπως στο SureColor
P10000 πλάτους 44in. (112cm) με το
εννεαμέλανο σύστημα εκτύπωσης
UltraChrom PRO. To βαρέος
τύπου, τελευταίας γενιάς μηχάνημα
προορίζεται για επαγγελματικές
εφαρμογές στους τομείς της
φωτογραφίας μεγάλων μεγεθύνσεων,
FineArt, επιγραφοποιΐας κλπ. όπου
απαιτείται από τους πελάτες η μέγιστη
δυνατή ποιότητα και χρωματική
ακρίβεια.
Οι επιδόσεις αυτές δεν θα ήταν
εφικτές χωρίς την υλοποίηση των
state of art κεφαλών Precision
Core Micro TFP που έχει εξελίξει το
ιαπωνικό εργοστάσιο και τα μελάνια
UltraChrome PRO με σύνθεση
χρωστικών pigment οι οποίες

διακρίνονται για την αντοχή τους σε έκθεση στο φως, στην σρχειακή διατήρηση.
Δείτε για παράδειγμα τις κεφαλές Precision Core Micro TFP με την πολύ μεγαλύτερη
ενεργή επιφάνεια2.64in. και το δεκακάναλο δίαυλο επικοινωνίας που χαρίζουν
πραγματική ανάλυση 2400x1200dpi για εξαιρετική απόδοση και της παραμικρής
λεπτομέρειας και ταχύτητα 17,5τ.μ. την ώρα σε ανάλυση 600x600dpi με έξι περάσματα. Αν
αναζητηθεί το απόγειο της ποιότητας μπορείτε εναλλακτικά να τυπώσετε ως 2400x1200dpi
σε οκτώ περάσματα, με επακόλουθη μείωση ταχύτητας.
Την προσοχή μας αξίζει το εννεαμέλανο σύστημα με τέσσερις παραλλαγές του γκρι για
τέλεια τονικότητα και ειδίκευση στο ασπρόμαυρο όπου πετυχαίνει την τελειότητα στις
διαβαθμίσεις του γκρι και το βαθύ φωτορεαλιστικό μαύρο. Όσο για την αντοχή και το
φως, οι χρωστικές pigment το εγγυώνται.
Μέγιστο πλάτος 112cm
Μέγιστη ανάλυση 2,400sx1,200dpi
Ελάχιστο μέγεθος εκτύπωσης A4
Μέγιστο πάχος αναλώσιμου 1.5mm
Παραγωγικότητα 17.5m2/ώρα στα 600x600dpi
Τροφοδοσία Roll-to-Sheet, Roll-to-Roll, φύλλα, χαρτόνια
Κεφαλές Epson Piezo PrecisionCore MicroTFP
Mελάνια Epson Ultrachrome Pro K4
Χρώματα μελανιών: CMY Light Cyan, Light Vivid Magenta, Photo Black, Matte Black,
Dark Grey, Grey, Light Grey
Interface Ethernet & USB
Προαιρετικά: Auto take up reel, δίσκος, Server software, Adobe PostScript module

Διανομή FISHEYE Π. Μελά 11, 121 31, Περιστέρι, T: 210 9020664, www.fisheye.gr sales@fisheye.gr
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Επαγγελματικές λύσεις
και όχι μόνο...

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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Canon EOS RP
Η πιο προσιτή full frame mirrorless νέας γενιάς
Μετά την παρουσίαση της mirrorless full frame Canon EOS R τον περασμένο Σεπτέμβριο, άρχισαν
οι εικασίες και διαδόσεις στα γνωστά rumour sites για την επόμενη της σειράς. Όλοι λίγο-πολύ
συμφωνούσαν ότι επίκειται το επόμενο μοντέλο και μάλιστα σε professional κατεύθυνση, εφόσον
η “απλή” ΕΟS R έχει χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στο προφίλ του “photo enthusiast”.
Τελικά η επόμενη κίνηση του ιαπωνικού εργοστασίου διέψευσε τις φημολογίες.

Ι

δού λοιπόν η EOS RP, η απολύτως φθηνότερη full frame Canon νέας γενιάς (αν εξαιρέσουμε κάποια
μοντέλα προηγούμενης γενιάς Sony). H ΕΟS RP απευθύνεται -λόγω τιμής και σχεδίασης- σε πολύ
ευρύτερο φάσμα υποψήφιων αγοραστών που για τους δικούς τους λόγους θέλουν να περάσουν
σε μια full frame mirrorless. Σε αυτούς που δίσταζαν για οικονομικούς λόγους αλλά έχουν στο
φωτογραφικό τους οπλοστάσιο full frame Canon φακούς, σε πρωτόπειρους που έχουν όμως την
οικονομική δυνατότητα αλλά επιθυμούν ένα φιλικό και απλό περιβάλλον χειρισμού, ακόμη και
σε επαγγελματίες με μεγάλο σύστημα Canon, oι οποίοι έχουν την περιέργεια να δοκιμάσουν μια
mirrorless full frame xωρίς να κάνουν υποχρεωτικά μεγάλη επένδυση.
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Από την EOS 6D MkII με αγάπη
H ΕΟS RP κάνει την έκπληξη με ένα ακόμη πιο compact -αλλά
εξίσου ανθεκτικό και με αδιαβροχοποίηση- σώμα από την
EOS R, δανειζόμενη τον “έτοιμο” αισθητήρα της πετυχημένης
DSLR EOS 6D MkII και ενσωματώνοντας τον τελευταίο -και
πιο γρήγορο- επεξεργαστή Canon Digic 8. Θα μπορούσαμε
να την αποκαλέσουμε “βασική full frame” όσο κι αν ο όρος
μοιάζει αυτοαναιρούμενος, αφού η νέα μηχανή Canon, παρά
την εξαιρετική για full frame τιμή, δεν μπορεί να συγκριθεί με
φθηνές entry level DSLR. Ας την δούμε με πιο ολοκληρωμένο
βλέμμα:
O ήδη δοκιμασμένος αισθητήρας full frame 26,2Megapixel της
EOS 6D II με τεχνολογία Dual Pixel AF ήταν η προφανής επιλογή
προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το κόστος με την εξέλιξη
άλλου imaging chip (εδώ να επαναλάβουμε για μια ακόμη
φορά ότι η Canon μαζί με τη Sony είναι οι μοναδικές εταιρίες
που φτιάχνουν τα δικά τους sensor chips- με τη θεμελιώδη
διαφορά ότι η Sony πουλάει και σε τρίτους). Σύμφωνα με τους
σχεδιαστές η απόδοση του αισθητήρα είναι βελτιωμένη αφού
εδώ έχουμε διαφορετικούς μικροφακούς που αυξάνουν την
ποσότητα φωτονίων που προσπίπτουν στην επιφάνεια. Λογικά
αυτό μεταφράζεται σε καλύτερη ευκρίνεια -ειδικά με χαμηλό
φως- αλλά απομένει να επαληθευτεί στις δοκιμές.

Αυtofocus με 4779 phase detect pixel
Αναφέροντας το Dual Pixel πρέπει να διευκρινήσουμε ότι έχει
λιγότερα σημεία χειροκίνητης επιλογής 4.779 έναντι 5.555 της
EOS R, που μπορούν να οργανωθούν σε 143 περιοχές στο καρέ
(λιγότερες από την EOS R). Παραμένει όμως η τεράστια κάλυψη
της επιφάνειας του καρέ με σημεία ΑF [88% οριζόντια και 100%
κάθετα] έτσι ώστε να διατηρείται η υποδειγματική ακρίβεια
αυτόματης εστίασης με οποιαδήποτε κατανομή αντικειμένων στο
καρέ. Λόγω διαφορετικού αισθητήρα διαφοροποιείται επίσης
κατά 1EV το κατώφλι ευαισθησίας AF.
Ο πιο γρήγορος επεξεργαστής δίνει περιθώρια για
καλύτερες επιδόσεις σε άλλα σημεία όπως στο Εye AF, όπου
η μηχανή μπορεί να κλειδώσει το focus στα μάτια και να
παρακολουθήσει το πρόσωπο, ακόμη και αν κάνει μικρές ή
μεγαλύτερες μετατοπίσεις, εξασφαλίζοντας σταθερά πετυχημένα
αποτελέσματα στο πορτραίτο. Παραπέρα διατίθεται η λειτουργία
Single Point Spot AF που μπορεί να κρατήσει την εστίαση ακόμη
και σε πραγματικά πολύ μικρό τμήμα του καρέ.

Ταχύτητα
Για να κρατηθεί σε λογικά πλαίσια η τιμή, έχει θυσιαστεί ένα
μέρος της ταχύτητας. H ΕΟS RP έχει ριπή (burst mode) 5fps με
Single Shot AF ή 2,6fps με Continuous AF όπως στην περίπτωση
που παρακολουθεί κίνηση (Tracking Priority Mode) ή 4fps με
Servo AF και Shooting speed Priority. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι
σχεδιασμένη για extreme sports και αγώνες αυτοκινήτου - αλλά
σε κάθε άλλο περιβάλλον δεν θα υπάρχει ζήτημα.
Το καλό είναι ότι αυτές οι ταχύτητες διατηρούνται με
οποιαδήποτε γρήγορη κάρτα UHS-II και μόνον αν επιλέξει ο
φωτογράφος RAW+JPEG στην ανώτατη ποιότητα θα περιοριστεί
το buffer σε 98 RAW+JPEG (170 με CRAW).
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Video 4K 24p
H ΕΟS RP έχει σχεδιαστεί κυρίως για φωτογραφία και δευτερευόντως
για video. Παρόλα αυτά ο Digic 8 επεξεργαστής της χαρίζει 4K video 24p
(το οποίο απουσιάζει από την EOS 6D MkII όπου βρίσκουμε μόνον 4K
Time Lapse). Aυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα υπήρχε στον συγκεκριμένο
αισθητήρα αλλά χρειαζόταν και ο κατάλληλος επεξεργαστής για να
υλοποιηθεί. Να σημειώσουμε ότι το 4Κ video έρχεται με crop 1,7x
και όχι με direct pixel readout από όλη την επιφάνεια του αισθητήρα.
Συνεπώς ο χρήστης πρέπει να υπολογίσει προσεκτικά το συντελεστή
πολλαπλασιασμού της εστιακής απόστασης του φακού στο video.
Παράδειγμα: με φακό 50mm η κάλυψη θα είναι αντίστοιχη τηλεφακού
85mm (50x1,7=85), οπότε υπάρχει θεματάκι με τους ευρυγώνιους.

Σώμα και εργονομία
H Canon θέλησε να μειώσει το βάρος σε χαμηλά για την κατηγορία
επίπεδα και ταυτόχρονα να διατηρήσει την αίσθηση στιβαρότητας και
ανθεκτικότητας στην σκληρή χρήση που είναι συνυφασμένη με την
παράδοση της εταιρίας. Έτσι επιλέχθηκε η κατασκευή ενός εσωτερικού
σκελετού από μαγνήσιο και συνάμα η χρήση πολυκαρμπονάτ σε
εξωτερικές επιφάνειες. Ο συνδυασμός δινει ελαφρό αλλά πολύ ισχυρό
στην καταπόνηση σώμα. Οι μικρότερες διαστάσεις συνεπάγονται βέβαια
λιγότερο χώρο για τα χειριστήρια. Η λαβή ευτυχώς περισώθηκε και
βοηθά αποφασιστικά το κράτημα, θυσιάστηκε όμως το ΟLED panel
ενδείξεων δεξιά από το υποτιθέμενο “πεντάπρισμα” και το αμφιλεγόμενο
multifunction touch bar. Eπιπλέον στη θέση του μάλλον άβολου και
όχι αμέσως κατανoητού mode επιλογέα της ΕΟS R βρίσκεται ένας
“συμβατικός” αλλά πολύ ευνόητος επιλογέας ΡSAM. Κατά τα άλλα
επιζούν oι δύο “ροδέλες” (ή περιστροφικοί πολυεπιλογείς αν θέλετε
διαφορετική ονομασία), το D-Pad, η (λίγο μικρότερη 3in.) επαφικού
τύπου αρθρωτή οθόνη και κάποια παραμετροποιούμενα πλήκτρα.

Μπαταρία
Συνακόλουθη της μείωσης των διαστάσεων του σώματος είναι και η
χρησιμοποίηση μικρότερης μπαταρίας. Πρόκεται για το pack λιθίου LPE17 προερχόμενο από EOS-M σειρά που δίνει αυτονομία 250 καρέ CIPA
με χρήση της οθόνης στην πλάτη και 210 με το EVF.

EVF
Αφού όλα είναι λίγο μικρότερα από την ΕΟS R, χρειάστηκε να
ακολουθήσει την γενική τάση και το ψηφιακό σκόπευτρο. Πρόκειται
για ένα panel τεχνολογίας OLED με διαγώνιο 0.39in. και ανάλυση
2,36εκ. dot. Για την ιστορία το αντίστοιχο στην ΕΟS R έχει μέγεθος
0,5in. και κατά μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη ανάλυση 3.69 εκ. dot.
Για εξοικονόμηση μπαταρίας προβλέπεται λειτουργία power save στο
EVF που μειώνει το νορμάλ refresh rate (60fps) που υποθέτουμε ότι
ταιριάζει μόνον σε ακίνητα αντικείμενα αφού σε κινούμενα το lag θα
είναι ενοχλητικό.

Κατά τα λοιπά
• Υποστηρίζεται φόρτιση χωρίς να αφαιρεθεί η μπταρία μέσω ακροδέκτη
USB-C (αν και η ταχύτητα είναι USB 2.0)
• Ενσωματώνονται θύρες HDMI C-type, mini DIN για μικρόφωνο και
ακουστικά (!) & για τηλεχειριστήριο
• Επίσης ασύρματες συνδέσεις WiFi και BLE (Bluetooth Low Energy) για
συνεχή σύνδεση με smart συσκευές
• Μονή θύρα καρτών SD – συμβατότητα με UHS-II κάρτες με διπλή
σειρά επαφών
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Fujifilm X-T30
Στα ίχνη της Χ-Τ3 με πολύ μικρότερο κόστος

Τ

α τελευταία χρόνια η Fujifilm έχει την πολιτική να καλύπτει
κάθε τμήμα της αγοράς με τη γκάμα της, σε όλο το φάσμα
δυνατοτήτων και τιμών. Μόλις λοιπόν προστέθηκε άλλο ένα
μοντέλο, η X-T30 που προσφέρει πολλά από τα χαρακτηριστικά
της κορυφαίας x-T3, αρχίζοντας από τον αισθητήρα Χ-Τrans
26Megapixel και τον τετραπύρηνο επεξεργαστή X-Processor 4. Το
υβριδικό autofocus έχει 425 σημεία Phase Detect ενώ το EyeDetect δηλ. ο εντοπισμός και εστίαση στα μάτια θα δουλεύει σαν
παρακολούθηση αντικειμένου και στο AF-C.
Tο σώμα είναι πανομοιότυπο με την Χ-Τ20 σε διαστάσεις και βάρος
(385γρ,) και οι περιστροφικές κλίμακες για όλες τις βασικές επιλογές
υπενθυμίζουν την υποστήριξη της Fujifilm προς την “παραδοσιακή”
εργονομία. Στην πλάτη έχουμε μια βασική διαφορά αφού αντί
για το D-Pad υπάρχει Joystick. Εσωτερικές διαφορές βρίσκουμε
και στο ηλεκτρονικό σκόπευτρο που ναι μεν διατηρεί την ίδια
ανάλυση 2,36εκ.dot αλλά με αλλαγές στην φωτεινότητα 800cd/m2
έναντι 500cm/m2 του προηγούμενου μοντέλου και στο refresh που
ανεβαίνει στα 100 καρέ το δευτ. Όταν επιλεγεί boost mode. H δε
αρθρωτή οθόνη παρόλη την ταυτόσημη ανάλυση 1.04εκ.dot έχει να
επιδείξει καλύτερη απόκριση.

Video
Τη στιγμή που το video 4K έχει αναχθεί σε όπλο του marketing
για όλες τις εταιρίες, η Χ-Τ30 κοιτάζει κατάματα τον ανταγωνισμό
με DCI και UHD 4K video στα 30fps και αν χρειαστεί με Full HD
1080p/120 και έξοδο καθαρού HDMI 10bit 4.2.2 ή εσωτερικά σε
κάρτα 4.2.0. Το bitrate είναι 200Mbps και στο 4K και το full HD.
Σε 4K DCI η μέγιστη διάρκεια κάθε clip περιορίζεται στο 10λεπτο.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα 4Κ καρέ της Χ-Τ30 προέρχονται από
υπερδειγματοληψία 6Κ που μας δίνει την εύλογη προοπτική ότι θα
είναι υψηλότερης ποιότητας.
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Bασικά χαρακτηριστικά
Αισθητήρας 26.1 Μegapixel backside-illuminated
APS-C X-Trans CMOS
Ευαισθησία ISO 160-12800 επεκτεινόμενη ως 8051,200
Επεξεργαστής X-Processor 4 Quad-Core CPU
Autofocus προερχόμενο από την Χ-Τ3 με 425 σημεία
με face detect και eye-detect autofocus
Ριπή 8 καρέ το δευτ. με το ηλεκτρομηχανικό κλείστρο
Ριπή ως 30fps (καρέ 16Megapixel) με το ψηφιακό
κλείστρο
Fujifilm Film Simulations και εφέ Color Chrome
Video 4K DCI/UHD ως 30fps
Σκόπευση μέσω OLED EVF και οθόνης 3in.
Ενσωματωμένο Wi-Fi & Bluetooth 4.2
Θύρα USB 3.1 για επικοινωνία και φόρτιση
Eνσωματωμένο φλας Guide No 7m ISO 100
Aποθήκευση σε μονή κάρτα SD UHS-I
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$ &" Canon
Οδικός χάρτης 2019 για τo σύστημα ΕΟS R

Η

συγκυρία παρουσίασης της νέας mirrorless ΕΟS RP
ευνόησε την αναγγελία νέων φακών Canon που
συμπληρώνουν το σύστημα. Στον οδικό χάρτη της χρονιάς
εντάσσονται τα εξής μοντέλα:
Ι. RF 85mm f/1,2 L USM με πολλές ομοιότητες με τον
αντίστοιχο EF
ΙΙ. Η έκδοση του παραπάνω με Defocus Smoothing που αν
ν
κρίνουμε από την ονομασία μοιάζει με το εφέ που είχαμε δειι
σε παλιούς φακούς με ελεγχόμενη αποεστίαση για πορτραίτα
τα
κλπ. όπως τον Canon EF 135mm f/2,8 SF αν και οι σχεδιαστές
ές
δεν αποκαλύπτουν ακόμη λεπτομέρειες.
ΙΙΙ. RF 24-70mm f/2,8 L IS USM O standard αλλά υψηλών
προδιαγραφών φακός του επαγγελματία ή του απαιτητικού
ερασιτέχνη που από την πρώτη στιγμή ζητούσαν οι
ενδιαφερόμενοι για την EOS R (και την RP).
IV. RF 15-35mm L IS USM. Το full frame διευκολύνει τους
υπερ-ευρυγώνιους αφού δεν υποφέρει από crop factor.
Εδώ μάλιστα ο φακός θα φέρει τoν προηγμένο μηχανισμό
οδήγησης Nano USM.
V. Για την πιο αντιπροσωπευτική επιλογή για φωτογραφία
κίνησης και δράσης με απαιτήσεις η Canon προτείνει τον RF
70-200mm f/2.8L IS USM με το διάσημο λευκό φινίρισμα και
Nano USM.
VI. O τελευταίος στη λίστα του οδικού χάρτη είναι ένας
γενικής χρήσεως RF 24-240mmm f/4-5,6 IS USM δηλ. εκτός
της hi end σειράς L, για τους φωτογράφους που θέλουν
απλότητα και ίσως δεν αγοράσουν ποτέ κανένα άλλο φακό
RF.
Αν και ο οδικός χάρτης αφορά το 2019, οι φακοί θα
παρουσιαστούν σταδικά, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί οι
επιμέρους ημερομηνίες.
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ikon Z24-70mm f/2,8 S
Ο premium standard zoom για την full frame mirrorless οικογένεια Νikon Z

Α

νταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των ήδη χρηστών και αυτών που ενδιαφέρονται για τις full frame mirrorless Z6 και Ζ7,
η Νikon, αποκάλυψε τον Z24-70mm f.2,8S που προσφέρει και 24mm και μεγαλύτερη φωτεινότητα από τον προσιτό
κιτ φακό 28-70mm f/4 S. Μάλιστα ο φακός είναι κατά 25% μικρότερος σε όγκο και 18% ελαφρύτερος από τον ομοειδή
για DSLR. Aυτό το πετυχαίνει με σχεδίαση από το μηδέν. Στην δομή του περιλαμβάνει 17 κρύσταλλα σε 15 ομάδες, εκ των
οποίων δύο Extra Low Dispersion και άλλα τέσσερα ασφαιρικά. Εκτός από την τυπική Nanon Crystal επίστρωση, για πρώτη
φορά σε Nikon συναντάμε την επίστρωση Arneo για περαιτέρω μείωση φαντασματωδών ειδώλων και θάμβωσης. Με την
σειρά της η επίστρωση Fluorine στα εμπρός και πίσω οπτικά στοιχεία προστατεύει από δακτυλιές, υγρασία κλπ.

Pixelmator Pro 1.3.1
Aυτόματες μάσκες για πορτραίτα από iPhone

Τ

α πορτραίτα από smartphone είναι πια της μόδας και οι
απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται. Όπως και η τάση των χρηστών
για ξεφοντάρισμα δηλ. απομόνωση του προσώπου από τις περιττές
λεπτομέρειες του φόντου είτε αυτόματα από διάφορα apps μέσα στο
κινητό είτε στο post. Το Pixelmator Pro είναι ένας δημοφιλής editor για
iOS και MacOS X. Η τελευταία έκδοση 1.3.1 του desktop oμώνυμου
editor έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον, αυτόματες μάσκες πορτραίτου
για εικόνες που έγιναν μέσω του Portrait mode σε smartphone
με iOS 12. Κάθε πορτραίτο που πραγματοποιήθηκε με αυτές τις
συνθήκεςμεταφέρεται στο Pixelmator Pro με έτοιμη layer μάσκα η η
οποία δημιουργείται αξιοποιώντας τα μετα-δεδομένα βάθους πεδίου.
Έτσι το ξεφοντάρισμα γίνεται πανεύκολα. Επίσης η 1.3.1 έκδοση
υποστηρίζει καινούργιες συντομεύσεις πληκτρολογίου για layers,
οργάνωση περιεχομένων, επιλογές κλπ.
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TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί:
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
05

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

9 771105 394004
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ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone;
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου...
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...

9 771105 394004

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

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

Know How για καλύτερες φωτογραφίες
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης
MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά...
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ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

9 771105 394004
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Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

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

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
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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

24/1/2018 4:53:51 μμ

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

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

31/5/2018 1:24:22 μμ

Δωρεάν
μεταφορικά*!

Νο 19:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
KΙΝΗΣΗΣ
& ΔΡΑΣΗΣ
Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
6 Ιουνίου 2019

*Για αγορές άνω των €25

Νο 19: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ KΙΝΗΣΗΣ & ΔΡΑΣΗΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Ιουνίου 2019

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

1989

18+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd 1

 449 • 

18



O YA

18+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd 1

2019

31/1/2019 3:16:22 μμ

 2019

 

31

31/1/2019 3:16:22 μμ

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

Atomos Shinobi
Προσιτό 5in. HDMI monitor για vloggers και όχι μόνον...

Σ

τα μάτια των περισσότερων το εξωτερικό φορητό mοnitor είναι συνυφασμένο με ακριβή τιμή και
επαγγελματική χρήση. Κι όμως όλο και περισσότεροι video enthusiasts παράγουν καλής ποιότητας
οπτικοακουστικό υλικό και θα ήθελαν την αρωγή ενός σοβαρού αλλά οικονομικού HDMI monitor. Το ρόλο αυτό
φιλοδοξεί να αναλάβει το νέο μοντέλο Shinobi της γνωστής μας Atomos με όπλα την full HD (1920x1080/60p)
επαφική οθόνη υπερυψηλής φωτεινότητας (1000nit) και το χαμηλό βάρος μόλις 200γρ. H δυναμική περιοχή του
έγχρωμου πάνελ είναι 10stop με HLG ΗDR. Χάρη στο πολυκαρμπονάτ σώμα και τις ευκολίες όπως jack 3,5 για
ακουστικά (ακόμη και αν το σώμα της μηχανής ή της videocamera δεν διαθέτει κάτι ανάλογο), το Shinobi δελεάζει
τον υποψήφιο αγοραστή. Ακόμη περισσότερο μάλιστα αν μάθει κανείς την τιμή που στις ΗΠΑ τουλάχιστον θα είναι
κάτω από 400δολ. Με μπαταρία NP-F750 πετυχαίνει αυτονομία τουλάχιστον 6 ωρών. STAMOS SA

Fujifilm XF 16mm f/2.8
8 R WR
Eυρυγώνιος για το σύστημα XF

Μ

ε τους compact αλλά προσιτούς
prime φακούς συστήματος XF ( XF
23mm f/2 R WR, XF 36mm f/2 R WR and
XF 50mm f/2 R WR) ενώνει τις δυνάμεις του
ο νέος ευρυγώνιος 16mm ισοδύναμος με
24mm λόγω crop factor 1,5x. O ελαφρός
και compact XF 16mm f/2.8 R WR ζυγίζει
μόλις 155γρ. αλλά διατηρεί την διάσημη
ποιότητα κατασκευής Fujinon με μεταλλικό
εσωτερικό και περίβλημα από ανθεκτικό
πλαστικό καθώς και τσιμούχες στα επίμαχα
σημεία για σφράγιση κατά υγρασίας και
σκόνης. Περιλαμβάνει 10 οπτικά στοιχεία
κατανεμημένα σε 8 γκρουπ. Το autofocus
με βηματικό μοτέρ υπόσχεται αθόρυβη και
ακριβέστατη λειτουργία. Θα διατίθεται σε
μαύρο και χρωμέ φινίρισμα.
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Με τον Ανδρέα Κατσικούδη στο Cinemarian, Mάρτιος - Μάιος 2019
εμνάριο φωτογραφίας που αφορά προχωρημένους φωτογράφους, εικαστικούς και
γενικότερα καλλιτέχνες που αναζητούν έμπνευση, με εισηγητή τον Ανδρέα Κατσικούδη,
θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Μαρτίου έως Μαϊου 2019 στο Cinemarian. Oι εισηγήσεις θα
πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 8-10 μ.μ, με εξαίρεση την πρώτη παρουσίαση της 6ης Μάρτη
που θα γίνει 6-8 μ.μ. Το κόστος ανέρχεται στα 40 ευρώ μηνιαίως. Ενδεικτικά θέματα που θα
αναλυθούν είναι η μετάβαση από τον ρομαντισμό στο μοντερνισμό, η Νέα Αντικειμενικότητα,
το Ντοκουμέντο, η Εννοιολογική φωτογραφία κ.α. Άλλα ενδεικτικά θέματα είναι η επιμέλεια
πορτφόλιο, οι τρόποι προβολής της φωτογραφικής δουλειάς των συμμετεχόντων κ.α. Θα
δοθεί υλικό για μελέτη και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μετά το πέρας των
σεμιναρίων να εκθέσουν τη δουλειά τους τον Μάϊο του 2019.

Σ

Ο Ανδρέας Κατσικούδης διδάσκει
φωτογραφία από το 2005 και
κινηματογράφο από το 2011.
Είναι ιδρυτής της φωτογραφικής
ομάδας ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26. Έχει
οργανώσει κι επιμεληθεί πλήθος
φωτογραφικών εκθέσεων και
φεστιβάλ τέχνης.
Κρατήσεις θέσεων, πληροφορίες:
akatsikoudis@yahoo.com
www.andreaskatsikoudis.com

 %" +# _+&$# %$# @#
!"#
Σε συνδιοργάνωση fmag, fplus & Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και
Επιστημών Δήμου Λαρισαίων και εισηγητή τον Ανδρέα Κατσάκο
Σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων μηνών πραγματοποιεί το διαδικτυακό περιοδικό fmag και η
φωτογραφική ομάδα fplus σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών
Δήμου Λαρισαίων. Θα πραγματοποιηθεί στο Μύλο του Παππά Γεωργιάδου 53 (1ος όροφος)
στη Λάρισα με εισηγητή τον Ανδρέα Κατσάκο και θέμα ‘’Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές της
Φωτογραφίας’’.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε αρχαρίους και στόχος του είναι η εξοικείωση των
συμμετεχόντων με τις βασικές τεχνικές και θεωρητικές αρχές του φωτογραφικού μέσου
και της φωτογραφικής γλώσσας. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Πέμπτη 14/2 στις 20:00. Τα μαθήματα θα αφορούν σε παρουσιάσεις φωτογραφικού υλικού,
ανάθεση ασκήσεων, κριτική ανάλυση φωτογραφιών και εξορμήσεις για πραγματοποίηση
λήψεων σε εξωτερικούς χώρους. Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση
παρακολούθησης σε όσους συμμετείχαν.
Περαιτέρω πληροφορίες: T: 6944241177, E: katsakos@gmail.com
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«Από τη Μύκονο στις πόλεις του Κόσμου»
Τ ην Παρασκευή 1/3/2019 και ώρα 19:30 θα
πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας
της Πανωραίας Γαλατά «Από τη Μύκονο στις πόλεις του
Κόσμου» στο Contemporary Space Athens, Μητροπόλεως
74 στη Πλάκα. Η έκθεση γίνεται σε συνεργασία του Chicago
Athenaeum: Μuseum for Architecture and Designκαι του
European Centre for Architecture, Art, Design and Urban
Studies. Η Μυκονιάτισσα φωτογράφος Πανωραία Γαλατά
ξεκινάει το φωτογραφικό της ταξίδι από το γενέθλιο τόπο
της, τη Μύκονο. Μια μεγάλη βόλτα σε διάφορες πόλεις του
κόσμου που αποτυπώνεται σε ασπρόμαυρες φωτογραφίες,
όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, το Σαν Φρανσίσκο, το Μαρόκο
κλπ. Επηρεασμένη και από τις κινηματογραφικές σπουδές
της, παρατηρεί και αναδεικνύει τη δυναμική της στιγμής,
όπου κυριαρχεί το ανθρώπινο στοιχείο και η ουμανιστική
προσέγγιση.
H έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 10/3 και η είσοδος θα
είναι δωρεάν.
Ημέρες & Ώρες:Τετάρτη έως Κυριακή, 14.00-21.00
Contemporary Space Athens: Μητροπόλεως 74, Αθήνα,
τηλ. 210 3428511
Event Facebook: https://www.facebook.com/
events/1016028188605004/

.. 7+&*.@# & . :+@#
Εργαστήρι φωτογράφισης καλλιτεχνικού γυμνού (workshop)

E

ργαστήρι φωτογράφισης καλλιτεχνικού γυμνού
με εισηγητές τον Ανδρέα Κατσικούδη και Δημήτρη
Ρουστάνη θα λάβει χώρα στο νέο CINEMARIAN Αθήνα
(Σισμάνη 16, 300 μ. από το Μετρό Φιξ) την Κυριακή
24/2/2019 και ώρες 10:30- 13:00. Το κόστος ανέρχεται
στα 30 ευρώ για τους μαθητές του Α. Κατσικούδη και 25
ευρώ για εκείνους του Δ. Ρουστάνη. Ο μέγιστος αριθμός
ατόμων που θα παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις είναι
10 και το κάθε άτομο θα έχει προσωπικό χρόνο να
φωτογραφήσει ένα έμπειρο μοντέλο. Θα διατίθενται
δύο μεγάλα φώτα κι ένα σποτ, λευκό και μαύρο
φόντο, όπως επίσης ανακλαστήρες και μηχανή καπνού.
Βοηθάει σίγουρα αν έχει κανείς SLR, αλλά μπορούν να
συμμετέχουν και αρχάριοι φωτογράφοι με ότι εξοπλισμό
έχουν καθώς θα υπάρχει βοήθεια όσο αφορά το
φωτισμό και τις πόζες.
Οι καλύτερες φωτογραφίες θα πάρουν μέρος στην
έκθεσή ΓΥΜΝΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ και η συμμετοχή είναι
προαιρετική.
Κρατήσεις θέσεων: akatsikoudis@yahoo.com (όνομα,
κινητό και στο θέμα να αναφέρεται ότι αφορά το
Εργαστήρι Γυμνού)
www.akatsikoudis.blogspot.com
www.andreaskatsikoudis.com
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Σεμινάριο με θέμα τη φωτογραφία
ως ντοκουμέντο & μέσο
αφήγησης

Σ

εμινάριο διάρκειας τριών μηνών με
θέμα ‘ Η φωτογραφία ως ντοκουμέντο &
μέσο αφήγησης’ διοργανώνει το Ελληνικό
Κέντρο Φωτογραφίας, με εισηγήτρια
τη Μυρτώ Παπαδοπούλου. Οι πρώτες
συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν το
Σαββατοκύριακο 9-10/3/2019 και θα
τελειώσουν στις 29/6/2019. Οι εισηγήσεις
θα είναι δώδεκα στο σύνολο και κάθε
μία θα διαρκεί τρεις ώρες. Το σεμινάριο
απευθύνεται σε άτομα που έχουν σχετική
εμπειρία του φωτογραφικού μέσου και
είναι εξοικειωμένα με τον φωτογραφικό
εξοπλισμό. Με την ολοκλήρωση των
μαθημάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες
πιστοποιητικό παρακολούθησης από το
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας. Το συνολικό
κόστος συμμετοχής για το εργαστήριο είναι
270€. Με κάθε εγγραφή παρέχεται δωρεάν
ετήσια συνδρομή μέλους στο Ελληνικό
Κέντρο Φωτογραφίας. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο
εργαστήριο, συμπληρώνοντας online αίτηση
συμμετοχής ή απευθείας στη γραμματεία
του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας. Οι
θέσεις είναι περιορισμένες και τηρείται σειρά
προτεραιότητας.
Για περαιτέρω πληροφορίες: https://hcp.gr/
documentary-storytelling/

):.$# !"# + 7 7
Mε την υπογραφή του Δημήτρη Σκουλού

Τ

ην περασμένη Πέμπτη 14/2 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του
καταξιωμένου φωτογράφου μόδας Δημή τρη Σκούλου με τους σπουδαστές
Φωτογραφίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε ένα Meet Up Session. Ο καταξιωμένος Έλληνας
φωτογράφος μόδας με portfolio σε περιοδικά όπως VOGUE, ELLE, HARPER’S
BAZAAR, MARIE CLAIRE, ESQUIRE, MADAME FIGARO) αλλά και μεγάλες
διαφημιστικές καμπάνιες (L’Oreal Paris, Adidas Sports, Honda), θα συνεργαστεί
με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και τoυς τομείς Art, Design, Μόδας και Ομορφιάς, για μία σειρά
εξειδικευμένων Master Classes, με στόχο να εμπνεύσουν τους σπουδαστές αλλά
και να τους δώσουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις γύρω από τη δημιουργία
εικόνων υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, που θα μπορούσαν να σταθούν
επάξια στη βιομηχανία των εκδόσεων και της διαφήμισης. Πληροφορίες:
www.iek-akmi.edu.gr | www.facebook.com/iekAKMIedu

iF Design Award 2019
Για εκτυπωτές και βιντεοπροβολείς Epson

Τ

έσσερις inkjet εκτυπωτές και δυο 3LCD βιντεοπροβολείς Epson απέσπασαν iF Design Award 2019 από το iF International Forum
Design GmbH.Τα iF Design Awards, τα οποία διοργανώνονται από το 1953, είναι αναγνωρισμένα σε όλο τον κόσμο ως μια
από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις κύρους που απονέμουν βραβεία βιομηχανικού design. Τα προϊόντα βάσει κριτηρίων, όπως η
πρακτικότητα, η ποιότητα κατασκευής, ο σεβασμός στα περιβαλλοντικά πρότυπα, ο βαθμός της επεξεργασίας και της καινοτομίας, η
λειτουργικότητα, η χρηστικότητα, η ασφάλεια, η αισθητική, και ο γενικότερος σχεδιασμός του προϊόντος.
Βραβεία έλαβαν τα εξής προϊόντα Epson
EV-100/ EV-105 βιντεοπροβολείς
ET-M1140 ET-M1140/ ET-M1180/ ET-M2140/ ET-M3140/ ET-M3170 inkjet εκτυπωτές
L3150/ L5190 inkjet εκτυπωτές
SC-T5150/ SC-T5150N/ SC-T3150/ SC-T3150N/ SCT3100/ SC-T3100N/ SC-T5100/ SC-T5100N inkjet
εκτυπωτές LFP
SC-T5450/ SC-T3450/ SC-T3450N/ SC-T3400/ SCT3400N/ SC-T5400 inkjet εκτυπωτές LFP
EB-L610U/ EB-L615U βιντεοπροβολείς
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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