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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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H τριαντάχρονη πορεία των εκδόσεων
του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ δεν είχε μόνον
επιτυχίες αλλά και... αξέχαστες
αποτυχίες. Μία από αυτές ήταν
το περιοδικό MAKE για το βίντεο.

 IMAGING • No 453 / 18 - 3 - 2019

Editorial

Mόνον τρία τεύχη κυκλοφόρησαν
συσσωρεύοντας μεγάλες ζημιές στα
οικονομικά της εκδοτικής επιχείρησης.

Β

ρισκόμεστε στο σωτήριον έτος
2002. Η φωτογραφική αγορά και εν
γένει όλη η χώρα ζει στιγμές μεγαλείου
και έντονης οικονομικής ανάπτυξης.
«Φούσκα» ή όχι δεν έχει καμία σημασία.
Κανείς δεν μπορούσε τότε να προβλέψει
το κακό που θα ακολουθoύσε μερικά
χρόνια μετά.
Μέσα λοιπόν σε αυτή την ατμόσφαιρα της
ευμάρειας και των υψηλών προσδοκιών,
πέφτει η ιδέα της έκδοσης ενός
περιοδικού video, το οποίο θα ήταν το
αντίστοιχο του ΦΩΤΟγράφου, αλλά για
τον κόσμο της κινούμενης εικόνας: Με νέα
από την αγορά του video, με πληροφορίες
και ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις
από τον ευρύτερο χώρο του video αλλά
και του κινηματογράφου, με συνεντεύξεις
από δημιουργούς, με πρακτικές, χρήσιμες
τεχνικές πληροφορίες και tips για την
σωστή βιντεοσκόπηση, για την αξία του
σεναρίου, για το μοντάζ και χίλια δύο
άλλα πράγματα.
Πολύ σύντομα οργανώθηκε το επιτελείο
συντακτών με αυτοτελή οργάνωση,
με δικό του ατελιέ και καλλιτεχνικό
διευθυντή και εν γένει χωρίς τα
οργανωτικά και άλλα ‘‘λάθη’’ που
ταλανίζουν τα περιοδικά.
Το πρώτο ηχηρό χαστούκι προέκυψε
από τους αναγνώστες. Δεν ήρθαν
στο ραντεβού. Τους περιμέναμε κατά
χιλιάδες αλλά αδιαφόρησαν για την
νέα έκδοση. Το ψάξαμε λίγο -εκ των
υστέρων δυστυχώς -και ανακαλύψαμε
ότι κανένα περιοδικό για το βίντεο δεν

‘ " !  & (+*...
Μία εκδοτική προσπάθεια που άφησε αναμνήσεις & ζημιές...
μακροημέρευσε στη χώρα μας. Γιατί; Άγνωστο. Η δεύτερη ψυχρολουσία ήρθε από
την αγορά. Η εκδοτική μας προσπάθεια απορρίφθηκε μετά πολλών επαίνων. Εκ των
υστέρων -πάλι- διαπιστώσαμε ότι ήταν ελάχιστες οι επειχειρήσεις που μπορούσαν
να στηρίξουν διαφημιστικά το νέο περιοδικό. Τρίτο μέγα πρόβλημα, αποδείχτηκε το
υψηλό κόστος παραγωγής. Τα πρώτα δύο τεύχη κυκλοφόρησαν με ένθετα DVD σε
τιράζ 20.000 (...) η παραγωγή των οποίων καλύφθηκε οικονομικά εξ ολοκλήρου από
το ταμείο της επιχείρησης.
Τι έμεινε λοιπόν από όλα αυτά; Η ανάμνηση μιας ουτοπικής προσπάθειας και αυτή η
πικρόξινη γεύση της αποτυχίας που στο διάβα του χρόνου γλυκαίνει και γίνεται όλο
και πιο νοσταλγική...
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«   !"# $"#, # %&'  $("!)*...»
HENRI CARTIER-BRESSON
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Παίρνοντας ιδέες από το pinterest... όλα τα μπορώ!
Αντιγραφές 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 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+6'* 7;#*: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

#!"*: Άννα Μανουσάκη 6&*: Φωτεινή Αβραμάκου

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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ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,

ΑΝΗΚΕΙ Σ' ΕΣΑΣ.

Μόλις το φως μπει στον φακό, η EOS 5D Mark IV καταγράφει κάθε μικρή
διαφορά, κάθε χρώμα και κάθε λεπτομέρεια.
Κερδίστε τώρα έκπτωση έως και 300€!*
ΕΩΣ

300€
ΕΚΠΤΩΣΗ*

*Η προωθητική ενέργεια διαρκεί από 11 Μαρτίου έως 7 Απριλίου 2019. Η έκπτωση αφορά μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα. Ανατρέξτε στον
αναλυτικό κατάλογο συμμετεχόντων προϊόντων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση: www.canon.gr/getready
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Bahareh Hosseini/Metapolis

Νίκος Tσιμπούλης / Shadows

«Η πόλη μου!»
Μεγάλη θεματική έκθεση φωτογραφίας με τη συμμετοχή
σωματείων, ομάδων & μεμονωμένων φωτογράφων
Και σε αυτή τη διοργάνωση της PHOTOVISION &
IMAGE+TECH κάτω από την ίδια στέγη δεκάδες
φωτογραφικές ομάδες, οργανωμένοι φορείς αλλά και
μεμονωμένοι φωτογράφοι ενώνουν τη φωτογραφική
τους ματιά, εκθέτοντας τις εικόνες τους με κοινή
θεματική: «Η πόλη μου!». Σε ειδικά διαμορφωμένους
χώρους σε πολλά σημεία εντός του εκθεσιακού
χώρου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε πολλές ποιοτικές
φωτογραφικές δουλειές.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ



Πάνος Μυρογιαννάκης
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Κώστας Κορωναίος
«Η αποπλάνηση του Polaroid» | Aτομική έκθεση
Στη PHOTOVISION & IMAGE+TECH θα εκθέσει 35 αυθεντικά έργα του και θα απαντήσει σε ερωτήσεις για την τεχνική και
για την ιδιαίτερη αισθητική των φωτογραφιών Polaroid. Tμήμα αυτής της δουλειάς δημοσιεύεται στο τεύχος
Νο 259 του ΦΩΤΟγράφου που κυκλοφορεί.
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Glamour
Photography
Live φωτογραφήσεις
ανά τακτά χρονικά
διαστήματα με μοντέλα
από τους φωτογράφους
του Αthens Art Studio
Η φωτογραφία Glamour είναι
ένα πολύ δημοφιλές αλλά
συνάμα εξαιρετικά απαιτητικό
είδος φωτογραφίας. Γιατί
πραγματεύεται τον συγκερασμό
του πορτραίτου με την υπαινικτική,
ατμοσφαιρική γοητεία της
γυναικείας μορφής. Οι λήψεις
θα πραγματοποιούνται σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο, κοντά στο
περίπτερο του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ με
ελεύθερη την πρακτική εξάσκηση
και λήψη για όλους!

30 χρόνια πριν... 30 χρόνια μετά... τι;
Επετειακή εκδήλωση με αφορμή τα τριάντα χρόνια
από την έκδοση του ΦΩΤΟγραφου
Ελάτε να αναπολήσουμε μαζί τα περασμένα αλλά και να ανταλλάξουμε σκέψεις -και προβλέψεις- για το μέλλον της
φωτογραφίας. Έχουν κληθεί να μιλήσουν σημαντικές προσωπικότητες από τον φωτογραφικό χώρο αλλά και από τον χώρο
των τεχνών και της τεχνολογίας. Τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν από ο photo.gr & τα site της έκθεσης.
Σημειώστε την ημερομηνία:
Σάββατο 6 Απριλίου, ώρα 18:00 Μεγάλη αίθουσα Εκδηλώσεων, E1

Το party του ΦΩΤΟγράφου
Έχει γίνει έθιμο, τώρα έχουμε άλλον ένα λόγο!
Το περιοδικό μας γιορτάζει τα 30 χρόνια από την έκδοσή του. Θα τιμήσουμε το γεγονός ιδιαιτέρως στη διάρκεια της έκθεσης
- και όχι μόνον! Εκτός από τις super εορταστικές προσφορές που θα βρείτε στο περίπτερό μας, το Σάββατο 6 Απριλίου
διοργανώνουμε party ώρα 20:30 με δροσερή μπύρα Heineken, κρασί και τσίπουρο ΤΣΙΛΙΛΗ. Και φυσικά ζωντανή μουσική.
Σας περιμένουμε!
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  Tamron

*Η προσφορά ισχύει ως 30 Απριλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο
δίκτυο καταστημάτων

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι: Παλαιστίνης 8, 17455 Αθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr

Photozone_Tamron_Cash Back.indd 1
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Οrama Studies
Εξειδικευμένα σεμινάρια φωτογραφίας
Σημαντικοί στο χώρο τους φωτογράφοι, μοιράζονται την εμπειρία τους
σ’ ένα γεμάτο δράση πρόγραμμα σεμιναρίων που περιλαμβάνει ζωντανές φωτογραφίσεις, παρουσιάσεις και διαλέξεις,
με παράλληλη μετάδοση σε γιγαντοοθόνη. Oι εισηγητές παρουσιάζουν τη δουλειά τους και αποκαλύπτουν τεχνικές,
επαγγελματικά μυστικά και συμβουλές για μια επιτυχημένη καριέρα στη φωτογραφία.
Σάββατο 6.4.2019
Advertising & Food Photography: Making Delicious Pictures
Εισηγητής: Μάριος Θεολόγης
Ομιλία & Live φωτογράφιση, 10:00-13:00

Κυριακή 7.4.2019
Mastering Portrait Lighting
Εισηγητής: Κοσμάς Κουμιανός
Live φωτογράφιση,10:00-13:00

Talk Fashion
Εισηγητής: Bill Georgoussis,
Παρουσίαση & Ομιλία, 18:00-20:30

Creative Sport Photography
Εισηγητής: Vladimir Rys
Παρουσίαση & Ομιλία, 18:00-20:30

Όλες οι διαλέξεις θα είναι στα Ελληνικά. Εισιτήρια: viva.gr.& στο χώρο διεξαγωγής
Τηλ.: 2107701709 - orama@oramastudies.gr
www.oramastudies.gr/helexpo-seminars| Aίθουσα E3

PhotoWeddingStories Σεμινάρια φωτογραφίας γάμου
Παρασκευή 5.4.2019
10:00-13:00 Σωτήρης Τσακανίκας

Σάββατο 6.4.2019
10:00-13:00 Νίκος Πεκρίδης

Κυριακή 7.4.2019
10:00-13:00 Johnson Wee

Η μέθοδος κερδίζει το ταλέντο

Η φιλοσοφία του γάμου

Σεμινάριο φωτισμού

19:00-22:00 Salvatore Dimino

19:00-22:00 Jerry Ghionis

19:00-22:00 Jerry Ghionis

Διαχειριστείτε 100 γάμους τον χρόνο!

Αξία, θνησιμότητα & κληρονομιά

Ποζάροντας δύσκολα θέματα

Aίθουσα E2 | Πληροφορίες: 6944717786, 2310452299 www.pws.gr
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Jerry Ghionis
Σεμινάριο PWS στην Image+Tech & Photovision

Σ

εμινάριο διοργανώνει το PWS στα πλαίσια της

συνδιοργάνωσης PhotoVision & Image+ Tech με εισηγητή
τον Jerry Ghionis. “Πώς επικοινωνείς την αξία ενός πράγματος, το
οποίο είναι ανεκτίμητο και πώς πείθεις ένα ψηφιακό πελατολόγιο
να εκτιμήσει τη δύναμη της εκτύπωσης; Eπιπλέον με ποιους
τρόπους μπορεί κανείς να δημιουργήσει ισχυρές νοήματος και
φωτογραφίες που ‘μιλάνε στη ψυχή’ για τους πελάτες του, ώστε
να είναι και ακαταμάχητες;” Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα
θα απαντήσει ο Jerry Ghionis, στα πλαίσια τουσ σεμιναρίου
“Value, Mortality and Legacy” καθώς θα εμψυχώσει και θα δώσει
κίνητρο στους ακροατές του σεμιναρίου ώστε να αναδείξουν
την καλύτερη πλευρά του εαυτού τους. Θα μοιραστεί μαζί με το
ακροατήριο δουλειά που δεν έχει ξαναδείξει στο παρελθόν,
με την υπόσχεση να είναι η τέλεια και η πιο ταιριαστή αρχή στην
διαγωνιστική εμπειρία στο PWS.
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EPSON SURECOLOR
SC-P10000
Υψηλή παραγωγικότητα,
χωρίς συμβιβασμούς
στην ποιότητα με εύκολη
λειτουργία και συντήρηση!
Εγγύηση 3 ετών

4.800€
προ ΦΠΑ

SURECOLOR
SC-P6000
SERIES

EPSON SURELAB SL-D700
Η ιδανική λύση για το σύγχρονο
φωτογραφικό κατάστημα, για
εκτύπωση φωτογραφιών, καρτών,
αντιγράφων έργων τέχνης και
άλλων προϊόντων υψηλής
ποιότητας εκτύπωσης.

1.890€

• Απίθανη ευελιξία
• Εκτύπωση φωτογραφιών
υψηλής ποιότητας
• Αξιοπιστία και οικονομία
• Μελάνι UltraChrome D6-S

 453 • 

προ ΦΠΑ
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Επαγγελματικός
φωτογραφικός
εκτυπωτής 24
ιντσών
Για επαγγελματικές
κτυπώσεις
πώσεις
φωτογραφίες και εκτυπώσεις
ής
έργων τέχνης υψηλής
εια και
ποιότητας, με ακρίβεια
μεγάλη διάρκεια σε μια
σειρά μέσων.

1.727€
προ ΦΠΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ
Μελάνια pigment UltraChrome HD για χρώματα υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα από την
Pantone® • Κεφαλή εκτύπωσης Epson TFP PrecisionCore για σταθερά αποτελέσματα και
αξιόπιστη εκτύπωση υψηλής ποιότητας • Υψηλή ανθεκτικότητα στο φως που σε φωτογραφικό
χαρτί Premium Glossy μπορεί να διαρκέσουν έως και 60 χρόνια • Φύσιγγες μελανιών μεγάλης
χωρητικότητας για μεγαλύτερο κύκλο εκτύπωσης μέχρι την αντικατάσταση • Ευκολία χρήσης
με τον ευκρινή πίνακα ελέγχου LCD και φόρτωση μέσων χωρίς άτρακτο
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O Jerry Ghionis, ο οποίος
ανακηρύχθηκε από το επαγγελματικό
αμερικανικό περιοδικό PDN ως ένας
από τους καλύτερους δασκάλους
σεμιναρίων φωτογραφίας στον
κόσμο, θα είναι εκεί για να εμπνεύσει
και να εκπαιδεύσει. Ευρέως γνωστός
ως ένας από τους καλύτερους
φωτογράφους πορτραίτων και γάμων
στον κόσμο, ο Jerry που γεννήθηκε
στην Μελβούρνη της Αυστραλίας
και η γυναίκα του Melissa, έχουν ως
βάση τους το Las Vegas στις ΗΠΑ.
Ο Jerry είναι από τους πιο
πολυβραβευμένους φωτογράφους
του διεθνούς οργανισμού WPPI και
έγινε ο πρώτος Grand Master του
θεσμού. Επίσης συμπεριλαμβάνεται
στη λίστα των πέντε κορυφαίων
φωτογράφων γάμου ανά τον κόσμο.
Ακόμη, ανακηρύχθηκε από το
American Photo Magazine ένας από
τους δέκα καλύτερους φωτογράφους
γάμου στον κόσμο και βραβεύθηκε
με United Nations Leadership Award
από το International Photographic
Council.
Στις διακρίσεις του περιλαμβάνεται ο
τίτλος Fashion Photographer of the
Year από το Australian Institute of
Professional Photography (AIPP).
Ο Jerry είναι Nikon Ambassador και
εκπροσώπησε το γάμο και τη μόδα
στην καμπάνια της επαγγελματικής
Nikon D850. Είναι επίσης εφευρέτης
του επαναστατικού φορητού LED
Ice Light. Το όνομα του Jerry
Ghionis είναι πλέον συνώνυμο με
την μαεστρία, την τελειότητα και
την καινοτομία στην επαγγελματική
φωτογραφία.
To κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται
στα  ευρώ και
μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την
online πλατφόρμα του PWS: https://
pws.gr/product/value-mortality-andlegacy-jerry-ghionis/

*Όσοι δηλώσουν συμμετοχή πρέπει
να βρίσκονται στην αίθουσα μισή
ώρα νωρίτερα πριν τη διεξαγωγή του
σεμιναρίου.
Hμέρα: 06 Απριλίου 2019
Ώρες σεμιναρίου: 19:00-22:00
Tόπος διεξαγωγής: Hellexpo Μαρούσι
Αθήνα
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WWW.PROLAB.GR

P H O T O

WHITE ON BLACK STUDIO

C R E D I T

handcrafted digital photo printing

© 2019 b y P R O L A B
all rights reserve

ANTONI TRITSI 112, 56226, THESSALONIKI / GREECE
PHONE: +30 2310 600 508 / +30 2310 588 420 / MAIL: INFO@PROLAB.GR
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The light itself
Σεμινάριο από τον Sakis Batzalis & την EL GRECO για
επαγγελματίες φωτογράφους κατόπιν εγγραφής

Ο

βραβευμένος, Wedding & Portrait photographer, Sakis Batzalis,
παρουσιάζει το σεμινάριο «THE LIGHT ITSELF», χορηγία της εταιρείας
ψηφιακών άλμπουμ EL GRECO. Στις δύο ώρες που διαρκεί η παρουσίαση θα
μάθετε πως φωτίζει και καθοδηγεί τα ζευγάρια του, σκεπτόμενος το άλμπουμ
του γάμου τους, πως ποζάρουν για τα πορτρέτα που δημιουργεί στο στούντιό
του και όλα τα μυστικά που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε τα έσοδά σας.
Η παρουσίαση πραγματοποιείτε στο πλαίσιο της Photovision & Image+Tech
2019 | 5-7 Απριλίου στο HELEXPO MAROUSSI το
Σάββατο 6 Απριλίου στις 15:00 στην αίθουσα Ε1.
Η είσοδος είναι δωρεάν κατόπιν εγγραφής* στο
https://photovision.gr/the-light-itself/

*Προσοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εγγραφών.
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ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΚΟΥΠΕΣ SQ,
Q, 11oz
Για αγορά 3 κιβωτίων (108 τεμάχια)
το 4ο κιβώτιο (36 τεμάχια) δώρο
Τελική τιμή μετά την
προσφορά
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Printing
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Quantity
Q nti
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36 Pcs

**11oz SQ mug >
A Grade (up to minimum 200 dishwasher cycles)**

0,66€
το τεμάχιο

Π

Η προσφορά ισχύει για ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 3 κιβώτια.
Η παραπάνω προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Η παραπάνω τιμή είναι πλέον το ΦΠΑ. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς.

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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Mastering Portrait Lighting
Σεμινάριο με τον Κοσμά Κουμιανό από το Orama Photography Studies στα πλαίσια της Photovision & Image+Τech

T

o σεμινάριο διοργανώνεται από το Orama Photography Studies με
εισηγητή τον Koσμά Κουμιανό στα πλαίσια της επερχόμενης Photovision
& Image+Tech. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της έκθεσης την
Κυριακή 7 Απριλίου 2019. Τη θεματική του σεμιναρίου θα απασχολήσει το
πρόβλημα των φωτισμών στο ιδανικό πορτραίτο.
Ο εισηγητής θα μοιραστεί με τους συμμετέχοντες στο workshop, τα μυστικά
των φωτισμών με ζωντανά παραδείγματα πορτραίτων. Δημιουργώντας επί
τόπου πρωτότυπα πορτραίτα με παράλληλη μετάδοση σε γιγαντοοθόνη, θα
διδάξει τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές και θα δώσει πρακτικές συμβουλές.
Στο σεμινάριο θα αναλυθούν θέματα που αφορούν την κατάλληλη τοποθέτηση
φωτιστικών πηγών, τη σωστή χρήση των light modifier εξαρτημάτων για high
key, low key, beauty και dramatic light και λοιπών τεχνικών.
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7+(/,*+7,76(/)
ǻȦȡİȐȞȈİȝȚȞȐȡȚȠ
ǹʌȡȚȜȓȠȣ
ǷȡĮ 
ǼȚıȘȖȘĲȒȢ
6$.,6%$7=$/,6

211 1823855 - 215 5400798
info@elgrecoalbum.gr

Σολωμού 9, Περιστέρι
http://elgrecoalbum.gr

*Είσοδος ελεύθερη κατόπιν εγγραφής στο https://photovision.gr/the-light-itself/
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑ ΚΟΥΜΙΑΝΟ

Ο

Κοσμάς Κουμιανός είναι δημιουργικός άνθρωπος
με θετική ενέργεια που αποτυπώνεται σε κάθε του
εικόνα μόδας και πορτρέτου. Εργάζεται στην Ευρώπη και
τις ΗΠΑ. Έχει δεχθεί πολλές διακρίσεις, όπως το Βραβείο
Αριστείας στα Magnum Photography Awards 2017.
http://www.kosmaskoumianos.com

www.oramastudies.gr/helexpo-seminars/masteringportrait-lighting/#
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Oργάνωση: Orama Studies
Ημερομηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 2019
Ώρες: 10:00-13:00
Εισιτήρια: Προπώληση 35€, Ταμείο 40€
Ολοήμερο: 50€ (περιλαμβάνει την παρακολούθηση δύο
σεμιναρίων της ίδιας μέρας, ισχύει μόνο στην προπώληση)

Για αγορά εισιτηρίων:
https://www.viva.gr/tickets/seminars/helexpo/image-techphotovision-seminars/
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6HOåH%RRWK
A FUN SERVICE FOR YOUR EVENTS !

Ελάτε να selfάρουμε στην

NEW

Τιμή Έκπληξη!




Περίπτερο D14
• Κάνετε νυχτερινά και βαρεθήκατε
τους διάφορους εκτυπωτές;
• Εκτύπωση 10x15cm σε 1’’ σας κάνει;
• Εκτύπωση 15x20cm σε 3’’ σας κάνει;
• Κόστος φωτογραφίας υπέρ χαμηλό σαςς κάνει;
  610      
     !

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

DIGITAL LAB SERVICE Μ. Ε.Π.Ε.
Φιλοκτήτου 6, 136 78, Αχαρναί, Τηλ.: 210 2442585, Fax: 210 2442589, email: info@digitallabservice.gr www.digitallabservice.gr
Tοπικός συνεργάτης: ΚΡΗΤΗ Παπαδόπουλος Ευθύμιος | 2810 390515
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 DV
Σεμινάρια και παρουσιάσεις
στα πλαίσια της Photovision
& Image+Τech
 4
Παρασκευή 18:00-19:00
Wirecast 12
& μικρά στούντιο παραγωγής
Θα γίνει παρουσίαση της τελευταίας
έκδοσης του πανίσχυρου
προγράμματος Wirecast καθώς
και της σουίτας επιλογών για την
δημιουργία βελτιστοποιημένων,
ολοκληρωμένων, μικρών στούντιο
παραγωγής.

Σάββατο 19:00-20:00
DaVinci Resolve για τον
χώρο του Production και
παρουσίαση της Blackmagic
Pocket Cinema Camera 4K
Εισηγητές από το τμήμα dvlab.eu και
την AmyDV θα μας παρουσιάσουν
την νέα κάμερα Pocket Cinema
camera 4K και θα μας μεταφέρουν
βήμα-βήμα στις δυνατότητες χρήσης
του περιβάλλοντος DaVinci Resolve
για την παραγωγή. Την παρουσίαση
συμπληρώνουν οι εξαιρετικές κάρτες
μνήμης της Angelbird καθώς και τα
συστήματα τροφοδοσίας της HawkWoods (νέα σειρά μπαταριών NP/ΝPF
υψηλής χωρητικότητας).

Κυριακή 18:30-19:30
DaVinci Resolve για PostProduction και παρουσίαση
της σειράς Post-Production
Workstations της AmyDV
Εισηγητές από το τμήμα dvlab.eu και
της AmyDV θα μας παρουσιάσουν
βήμα-βήμα τις δυνατότητες χρήσης
του περιβάλλοντος DaVinci Resolve
για Post-Production, VFX, Grading και
Delivery χρησιμοποιώντας τα υψηλής
απόδοσης workstations της AmyDV.

 .

   D16
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1989

2019

!" #$ ! $%# "$!

  €28
Γίνε τώρα συνδρομητής ή ανανέωσε τη
συνδρομή σου για δύο χρόνια (12 τεύχη αξίας
64€) και κέρδισε ΔΩΡΟ ένα τρίποδο National
Geographic, αξίας €28!
Τι κερδίζεις με τη συνδρομή σου;
• Θα παραλάβεις πρώτος στο χώρο σου
με την ACS
το ΦΩΤΟγράφο πριν κυκλοφορήσει
στα περίπτερα.
• Εξοικονομείς χρήματα! Με τη διετή συνδρομή
σου στην ουσία πληρώνεις για 11τεύχη ενώ
παραλαμβάνεις12.
• Αποφεύγεις τυχόν μελλοντικές αυξήσεις στην
τιμή πώλησης
του περιοδικού.
• Δεν έχεις το άγχος να το αγοράσεις ή τον
φόβο εξάντλησής του.
• Απολαμβάνεις ειδικές προσφορές που
προορίζονται μόνο για τους συνδρομητές.

ΝG 3 Way
Head
Tripod S NGPHMIDI

ίτε!
Επωφεληθε
ει!
Σας συμφέρ

Πώς θα γίνεις συνδρομητής;
ή μπες τώρα στο eshop www.photo.gr/
subscription και αγόρασε αυτή τη μοναδική
επετειακή προσφορά. (Το δώρο θα σου
αποσταλεί μαζί με το επόμενο τεύχος Νο 260).
ή βρες μας στο περίπτερο του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
στη PHOTOVISΙON & IMAGE+TECH και γίνε
εκεί συνδρομητής.
ή τηλεφώνησε στο 210 8541400
Η προσφορά ισχύει έως 7 Απριλίου
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Leica Q2
Premium full frame compact με 47Μegapixel

Α

ν θυμάστε, η Leica Q Typ 116 είναι (ήταν) μια από τις ελάχιστες full frame premium compact μαζί με την Sony
RX1 R II και την αναμενόμενη Zeiss ZX1. H δεύτερη έκδοσηQ2 που απρόσμενα αναγγέλθηκε διαδέχεται την
“απλή” Leica Q με μια ίδια στο design μηχανή αλλά αισθητήρα πολύ μεγαλύτερης ανάλυσης 47,Megapixel ικανό
για video 4K DCI και full HD και τον ίδιο απαράλλαχτο φακό Summilux 28mm f/1,7 (υποθέτουμε ότι τα οπτικά του
χαρακτηριστικά είναι τόσο καλά ώστε να ανταποκρίνεται στην υψηλότερη ανάλυση χωρίς καμία τροποποίηση).
Αναβάθμιση έχει δεχθεί το EVF με καλύτερης ανάλυσης OLED panel 3,68εκ. Dot. Εσωτερικά η Q2 έχει ενσωματώσει
αδιαβροχοποίηση ίδια με της Leca SL. Με δεδομένο τον ευρυγώνιο φακό και για να καλύψει τις περιπτώσεις που
ο κάτοχος χρειάζεται άλλες εστιακές αποστάσεις, προσφέρει crop modes με επιλογή 35mm, 50mm κια 75mm (με
συνακόλουθη μείωση ανάλυσης αφού αξιοποιεί μικρότερη, κεντρική περιοχή του αισθητήρα).

uawei
To P30Pro προ των πυλών

Η

Huawei έχει ήδη αναγγείλει την παρουσίαση του αντικαταστάτη του Ρ20 Pro
για τις 26 Μαρτίου στο Παρίσι. Επειδή λοιπόν όλο το παιγνίδι αυτό τον καιρό
στα smartphone παίζεται στο φωτογραφικό υποσύστημα, όλο και κάτι εντυπωσιακό
αναμένεται. Σύμφωνα λοιπόν με αποκάλυψη στο Android Central του κου Clement
Wong, Huawei Vice President Global Product Marketing, το κορυφαίο P30 Pro θα
έχει σύνθετη κάμερα με διαθλαστικά και πρισματικά στοιχεία όπως αυτές που επί
πολλά χρόνια χρησιμοποιούνται στις υποβρύχιες compact φωτογραφικές μηχανές
για να κρατήσουν λεπτό το σώμα και το κυριότερο να μην έχουν εξωτερικά
κινούμενα μέρη όπως οι άλλες compact (εννοούμε το πτυσσόμενο περίβλημα του
φακού zoom).Την ίδια ιδέα έχει εφαρμόσει και η Oppo στο 10x οπτικό module που
έχει πατεντάρει και για την οποία γράφουμε αναλυτικά στο τεύχος 259 σελ.118
του ΦΩΤΟγράφου που μόλις κυκλοφόρησε. Το τρέχον P20 Pro ήδη προσέφερε
3x optical zoom (συνδυαστικά). Το ίδιο στέλεχος μίλησε για αρχιτεκτονική με
επαυξημένες δυνατότητες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς όμως να
αποκαλύψει τις τεχνικές λεπτομέρειες.
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sublimation

SAWGRASS SG400



SEFA HEAT PRESS

SILHOUETTE CAMEO 3

ΒΙΝΥΛΙΑ POLITAPE
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anfrotto ProLight Reloader
Nέα σειρά βαλιτσών με ροδάκια

Η

Manfrotto ανεκοίνωσε την νέα σειρά Prolight Reloader
με γνώμονα την πιο ασφαλή μεταφορά και προστασία

φωτογραφικού και video εξοπλισμού των επαγγελματιών. Οι
βαλίτσες της οικογένειας ProLight Reloader χαρακτηρίζονται
από την άκρως ανθεκτική κατασκευή με σκελετό από
πολυπροπυλένιο, πολυστρωματικό αφρό για την απόσβεση
των κραδασμών και των πιέσεων, προστατευτικά χωρίσματα
που κρατούν σφικτά στις θέσεις τους τα φωτογραφικά και βίντεο
συστήματα και ροδάκια που διευκολύνουν την μετακίνηση σε
επίπεδες επιφάνειες όπως αεροδρόμια κλπ. Περιλαμβάνονται
πέντε διαφορετικά μοντέλα Reloader Switch-55, Reloader
Air-50, Reloader Air-55, Reloader Spin-55 με πολυκαρμπονάτ
σκληρό περίβλημα και τέσσερα ροδάκια και η κορυφαία στη
γκάμα Reloader Tough-55 Hybrid, με σκληρό περίβλημα και
στεγανοποίηση επιπέδου IP67.

Flickr
Δεν θα διαγράφονται οι εικόνες Creative Commons

Έ

χουμε ξαναγράψει για την αλλαγή πολιτικής του Flickr στους
δωρεάν λογαριασμούς και στον περιορισμό στις 1000 εικόνες
των δωρεάν χρηστών που ήδη έχει τεθεί σε ισχύ. Από τότε έχουν
εκφραστεί πολλές αντιδράσεις για τη νέα πολιτική, οπότε το site
έχει κάνει κάποιες υποχωρήσεις, εξαιρώντας από τη διαγραφή τις
εικόνες Creative Commons και Public Domain. Επιπλέον υπάρχει
πρόβλεψη για in memoriam accounts δηλ. με ορισμένους όρους θα
διατηρούνται οι λογαριασμοί μελών που έχουν πεθάνει.
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Blackmagic
Ursa Mini Pro 4,6K G2
Mικρό μέγεθος μεγάλες επαγγελματικές
προδιαγραφές

Ο

ι σοβαροί εικονολήπτες που επιλέγουν 4Κ θα
εντυπωσιαστούν από τις προδιαγραφές της
δεύτερης γενιάς Ursa MiniPro.
To νέο μοντέλο προσφέρει ποιότητα broadcast
σε μικρό πακέτο, μοντούρα EF και ανεβασμένη
ανάλυση 4,6Κ από τον αισθητήρα Super 35mm HDR.
Παραπέρα ο αγοραστής αποκτά υποστήριξη Video
RAW, ενσωματωμένο φίλτρο ND, θύρα USB-C και
μεγάλο αριθμό εξωτερικών χειριστηρίων. H εξωτερική
αρθρωτή οθόνη touch 4in. Σημαίνει ότι οχρήστης δεν
χρειάζεται να ασχοληθεί με αγορά άλλης εναλλακτικής
εξωτερικής οθόνης. Το ίδο καλύπτει τον κάτοχο
ηκάμερα ως προς τηναποθήκευση αρχείων σε διπλή
θύρα CFast και SD UHSII. Eκτός από τη στάνταρ
μοντούρα φακού EF, δέχεται εναλλακτικές F, PL και Β4.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει ο κινηματογραφικού επιπέδου
αισθητήρας Cinematic 4,6K μέγιστης ανάλυσης
4608x2592 pixel, δηλ. ελαφρά μεγαλύτερη από το
πρότυπο 4Κ DCI. Το κυριότερο πλεονέκτημά του
είναι η δυναμική περιοχή 15stop που διευκολύνει
αποφασιστικά τη λήψη HDR video. O αισθητήρας
προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον
συνακόλουθο θόρυβο με ενεργό σύστημα ψύξης,
το δε frame rate ως 300fps θα εκτιμηθεί από τους
θαυμαστές των slow motion. Όποιος δε θελήσει να
προσθέσει εξωτερικό εγγραφέα μπορεί να επωφεληθεί
από το σύστημα High speed USB-C expansion για
απευθείας εγγραφή υψηλής ταχύτητας σε συνδεδεμένο
εξωτερικό SSD.
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PENTAX-DA* 11-18mm f/2.8 ED DC AW
Πρεμιέρα στη CP+

Σ

την πρόσφατη έκθεση CP+ της Υοkohama στην Ιαπωνία έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνιση ο νέος υπερευρυγώνιος
zoom της Pentax προοριζόμενος για τα σώματα με κάλυψη APS-C. Eίχε αναγγελθεί πολύ νωρίτερα από τα τέλη του

2017, αλλά η υποποίησή του είχε καθυστερήσει αρκετά. Ο φακός σύμφωνα με τον κατασκευαστή έχει αισθητά καλύτερη
απόδοση από τον συγγενικό του 12-24mm F4 ED AL. Όπως προδίδει το AW έχει εκτεταμένη αδιαβροχοποίηση και
προστασία από σκόνη και υγρασία, όπως και άλλοι φακοί της Pentax με το χαρακτηριστικό πράσινο σειρήτι στο εξωτερικό
αλλά και η λαστιχένια πορτοκαλί τσιμούχα στην βάση της μοντούρας. Επίσης διαθέτει focus lock πολύ χρήσιμο στην
αστροφωτογραφία. Ο φακός αποτελείται από 16 κρύσταλλα εκ των οποίων δύοασφαιρικά, δύο χαμηλής διάχυσης και
ένα ασφαιρικό super χαμηλής διάχυσης. Όλα τα οπτικά στοιχεία φέρουν ειδική επίστρωση ΗD για τη μείωσηανακλάσεων,
θάμβωσης και φαντασματωδών ειδώλων.

Canon
Πατέντα για τον επερχόμενο RF14-21mm f/1.4

Η

κατοχύρωση από την Canon ευρεσιτεχνίας δίνει στοιχεία
για ένα φακό που πρόκειται να ενσωματωθεί στη γκάμα
Canon RF για mirrorless EOS R. Όπως φαίνεται από τα σχέδια
(US Patent Office Publication No 2018/0314060) πρόκειται για
πολύπλοκη σχεδίαση με μεγάλο εμπρός στοιχείο απαραίτητο
για την φωτοσυλλεκτική ικανότητα που συνεπάγεται
διάφραγμα της τάξης του f/1,4. Υπάρχιε ακόμη ένα γκρουπ
πλεόντων στοιχείων στο κέντρο για την βελτιστοποίηση της
συμπεριφοράς σε όλες τις αποστάσεις εστίασης. Η ίδια η εταιρία
δεν έχει αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες στο ήδη
δημοσιευμένο roadmap αφού ο πιο κοντινός που γνωρίζουμε
ότι θα παρουσιαστεί είναι ο RF 15-35mm f/2,8L IS USM.
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ongnuo
Αποκαλύψεις για την Android camera

E

ίχαμε γράψει σχετικά και στο παρελθόν χωρίς πολλές λεπτομέρειες,
τις οποίες όμως απεκάλυψε το κινέζικο εργοστάσιο στην έκθεση CP+
στη Υοkohama. Θα ονομάζεται ΥΝ450 και θα είναι mirrorless με μοντούρα

Από πλευράς hardware η YongnuoYN450
θα έχει οκταπύρηνο Qualcomm επεξεργαστή
3GB RAM, 32GB εσωτερική μνήμη, θύρα για

Canon EF και αισθητήρα Μicro 4/3 16Μegapixel. Αυτό σημαίνει ότι κάθε
φακός που προσαρμόζεται θα διπλασιάζει την εστιακή του απόσταση αφού
ισχύει crop factor (συντελεστής πολλαπλασιασμού εστιακής απόστασης)

microSD κάρτα, 4Κ video, GPS αλλά και μια
selfie cam για να μην ξεχνιόμαστε ότι έχει διπλή
προσωπικότητα! Με αυτή τη διαμόρφωση η

2x για το Micro 4/3. Όμως δεν πρόκειται για απλή ψηφιακή φωτ. μηχανή
αλλά για υβρίδιο αφού θα τρέχει Αndroid με χειρισμούς από την επαφική
οθόνη 5in. Δηλ. θυμίζει πάρα πολύ την Samsung Smart Camera που
είχε άδοξο τέλος όταν οι Κορεάτες έκλεισαν το φωτογραφικό τους τμήμα.

YN450 μοιάζει σαν ένα ακριβό gadget (500δολ.)
για κατόχους Canon. Θα διακινδυνεύσουμε την
πρόβλεψη ότι σύντομα θα παρουσιαστεί και μια
έκδοση Nikon και ίσως e-Mount.

Qualcomm
Τερατώδους ισχύος επεξεργαστές mobile για
αισθητήρες ως 192megapixel

Σ

τον κόσμο τηςψηφιακής εικόνας συχνά αναφερόμαστε με
δέος σε μεγάλους αισθητήρες των 50Megapixel και τα
τεράστια αρχεία που δημιουργούν. Καθώς και στην ανάγκη
για περισσότερη επεξεργαστική ισχύ στα υποστηρικτικά
chipset των καμερών, ιδιαίτερα όταν οι αισθητήρες τραβούν
δεκάδες καρέ το δευτ. Αν και μέχρι τώρα εστιάζαμε στις
ψηφιακές φωτ. μηχανές τώρα και οι κάμερες των smartphone
σποκτούν αισθητήρες μεγάλης αναλυτικής ικανότητας. Ας
ληφθεί υπόψη ακόμη ότι τώρα πλέον μιλάμε για δύο, τρεις ή
περισσότερες συνδυαζόμενες κάμερες στο ιδιο smartphone
που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. Καταλαβαίνει δηλ. κανείς
το μέγεθος της απαιτούμενης επεξεργαστικής ισχύος. Έτσι για
παράδειγμα οι τελευταίοι επεξεργαστές της κυρίαρχης στον
τομέα Qualcomm Snapdragon 845 και 855 είναι ικανοί να
υποστηρίξουν αισθητήρες ως 192Megapixel αθροιστικά!!

 453 • 

18 MA   2019





34

ON LINE    

O IMAGING - E 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

info



Καλλιτεχνικό γυμνό
Το γυμνό διαχρονικά στάθηκε σημαντικό και αναπόσπαστο θέμα στην φωτογραφική δημιουργία.
Αποθεώθηκε από την κλασσική αρχαιότητα και την Αναγέννηση και στην πορεία του χρόνου κατέχει
περίοπτη θέση στις εικαστικές τέχνες, σε σημείο που σήμερα δεν χρειάζεται να αιτιολογήσουμε την αξία
και την αποδοχή του στον κόσμο της φωτογραφίας.
Την επίδοσή του στο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΟ αξίζει να διερευνήσει κάθε φωτογράφος που θέλει να μελετήσει
τη φόρμα και το φως και πως αλληλεπιδρούν με το ανθρώπινο σώμα, ν’ αναζητήσει την πλαστικότητα,
την υφή και τη μορφή, προσεγγίζοντας το θέμα με τις προσωπικές του αντιλήψεις, τεχνικές και ερμηνείες.

1o Βραβείο

• Δωρεάν δίωρη φωτογράφηση με Αντρικό ή Γυναίκειο μοντέλο από Performer της Έκθεσης.
• Προνομιακή εκτύπωση και θέση στην Έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει στα πλαίσια της EroticART
• Δωροεπιταγή εκτυπώσεων σε εταιρεία ψηφιακών εκτυπώσεων άξιας 150 ευρώ.
• Τέσσερα εισιτήρια δωρεάν εισόδου για όλες τις μέρες τις έκθεσης.

2o Βραβείο

• Ένα Flash Rollei Unit 56 (Canon/Nikon) προσφορά του καταστήματος aa-digitalphoto Σταυρινάκης.
• Προνομιακή εκτύπωση και θέση στην Έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει στα πλαίσια της EroticART
• Τέσσερα εισιτήρια δωρεάν εισόδου για όλες τις μέρες τις έκθεσης

3o Βραβείο

• Δωροεπιταγή εκτυπώσεων σε εταιρεία ψηφιακών εκτυπώσεων άξιας 150 ευρώ
• Προνομιακή εκτύπωση και θέση στην Έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει στα πλαίσια της EroticART
• Τέσσερα εισιτήρια δωρεάν εισόδου για όλες τις μέρες τις έκθεσης
Οι όροι του διαγωνισμού καθώς και η συμμετοχές σας στο

www.photo.gr/eroticart
Συνολικά θα διακριθούν 25 έργα, δηλαδή θα έχουμε 25 Αναρτήσεις (με διαστάσεις που
θα ανακοινωθούν προσεχώς). Τα τρία εξ αυτών θα είναι οι τρεις πρώτοι νικητές.
Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν δωρεάν πρόσκληση
για την ημέρα των εγκαινίων δηλαδή στις 17/5

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

www.erotic-festival.com | eroticart.gr
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RED Smartphone
Πολύ επαναστατικό για να είναι πραγματικό;

Α

ς ξεκινήσουμε με την παραδοχή ότι στις ημέρες μας οι περισσότερες καινοτομίες στην εικόνα, εκπορεύονται
από τον κόσμο των smartphones. Για το βασικό λόγο ότι εκεί επενδύονται τεράστια ποσά σε τμήματα
Research & Development. Οι ασχολούμενοι με το video και τον κινηματογράφο σίγουρα γνωρίζουν τις κάμερες
RED. Ίσως όχι για τις υπόλοιπες φιλοδοξίες της όντως επαναστατικής εταιρίας. Μιας από αυτές τις παράπλευρες
και ελάχιστα γνωστές πρωτοβουλίες της RED είναι το project Hydrogen One. Οι πρώτες πληροφορίες είχαν
διαρρεύσει τα τέλη του 2017, για ένα μοναδικό design με δυνατότητα απεικόνισης τρισδιάστατων εικόνων στην
οθόνη και πρόσθετα modules. Το υπό εξέλιξη μοντέλο έχει οθόνη QHD 2560x1440 5,7in. Στα smartphone οι
πολλές κάμερες συνήθως χρησιμοποιούνται για να υποκαταστήσουν το φακό zoom. Tο Ηydrogen 1 ακολουθεί
άλλη προσέγγιση και τις αξιοποιεί προκειμένου να δημιουργήσει στερεοσκοπικό εφέ. Επίσης έχουν διαρρεύσει
κάποια σχέδια για πρόσθετα module που θα αλλάζουν (θυμίζουμε ότι η LG είχε προτείνει κάτι τέτοιο με το
μοντέλο G5, αλλά για άγνωστους λόγους δεν συνέχισε το πολλά υποσχόμενο εγχείρημα). Όμως ο τεχνολογικός
χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα. Ήδη οι ανταγωνιστές βγάζουν συνεχώς καινούργια προϊοντα ενώ το project
Hydrogen One έχει μείνει ακόμη στα χαρτιά. Έτσι η πρόσφατη ανακοίνωση του ιδρυτή της RED Jim Jannard
κάνει λόγο για μια σειρά προβλημάτων που οδήγησε στην αναθεώρηση του προγράμματος. Τέθηκε καινούργιος
επικεφαλής o Jarred Land και σύμφωνα με την λιτή ανάρτηση στο site θα έχουμε νέα σύντομα.
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“ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΡΙΤΣΩΝΑΣ” στο Αγρίνιο

Η

Χώρος: Παλαιά Δημοτική Αγορά
Αγρινίου (πλατεία Δημάδη).

δημιουργικά η ζωή των παιδιών στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Ριτσώνα Εύβοιας,
όπου ο φωτογράφος και δάσκαλος φωτογραφίας έζησε και εργάστηκε για περισσότερο από
14 μήνες. Η έκθεση τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Αγρινίου.

Διάρκεια: ως Παρασκευή 22
Μαρτίου.
Πληροφορίες:
www.photopolis.gr

έκθεση φωτογραφίας με τίτλο “Τα παιδιά της Ριτσώνας” του Βασίλη Νίκα φιλοξενείται
στο Φωτογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου – Photopolis σε συνεργασία με τη φωτογραφική
ομάδα art8 ως τις 22 Μαρτίου. Η έκθεση είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας να αποδοθεί



 -



Του Φώτη Καζάζη στον Πολυχώρο
Γαλαξίας

Ο

Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου

Νέας Σμύρνης θα φιλοξενήσει την
έκθεση φωτογραφίας του Φώτη Καζάζη με
τίτλο “Ελλάδα -Ελλάδα” στον Δημοτικό
Πολυχώρο Γαλαξίας κατά το διάστημα 8
ως 15 Απριλίου. Η έκθεση θα λειτουργεί
καθημερινά 18:00- 21:00. Παράλληλα με
την έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 10
Απριλίου και ώρα 19:00, παρουσίαση του
ομώνυμου φωτογραφικού λευκώματος
του Φώτη Καζάζη «Ελλάδα- Ελλάδα»
στο αμφιθέατρο του ίδιου πολιτιστικού
χώρου.
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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

01

ISSN 1105-3941

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

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

Cover.indd 1

Cover_street_Final.indd 1

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

Ιστορία & αισθητική

2/6/2016 7:25:49 μμ

29/3/2016 1:14:51 μμ
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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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28/9/2017 5:00:52 μμ

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...

Cover.indd 1

01

42

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

9 771105 394004

9 771105 394004

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

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

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

94

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

Cover_Nychterini_Fotographia.indd 1

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
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f14 κοινόν φωτογράφων

Τ

ο f14-κοινόν φωτογράφων παρουσιάζει την Πέμπτη 21 Μαρτίου και
ώρα 21:00, το οδοιπορικό του φωτογράφου Τάσου Σούπαρη στην

Αιθιοπία με ποικίλες εικόνες και αναφορές στην πλούσια ιστορία της χώρας.
Η εκδήλωση φιλοξενείται στην F 14 Gallery και θα μιλήσουν οι Φώτης
Παλαιολόγος, καλλιτεχνικός διευθυντής του f14 και ο ίδιος ο δημιουργός.

Y&'
\Z&6*

21 Μαρτίου 2019, 21:00
f14 κοινόν φωτογράφων PHOTOGRAPHERS’
COMMUNE
Μητσαίων 3, Αρχαία Αγορά 546 31 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310244714, 6932968574, 6970656797
http://www.f14.gr info@f14.gr
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Έκθεση “Φιλιππούπολη”

Σ

τα πλαίσια των εκδηλώσεων της Φωτογραφικής
Λέσχης Κέρκυρας πραγματοποιήθηκαν την
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 στην αίθουσα Αλέξης
(Γαλακτομπούρεκο) Αγ. Βασιλείου 12 στην Πίνια, τα
εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας “ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
- PLOVDIV (ɉɥɨɜɞɢɜ). Το υλικό που εκτίθεται έχει
δημιουργηθεί από από τα μέλη της Λέσχης Σπύρο
Βλαχόπουλο, Sonja Brzostowicz, Αναστασία Χόρμοβα
και Γεώργιο Βλαχόπουλο. Η έκθεση θα συνεχίσει να
είναι ανοικτή για το κοινό ως 11 Απριλίου.
Ως 11 Απριλίου (εργάσιμες ώρες)
Αίθουσα Αλέξης (Γαλακτομπούρεκο) Αγ. Βασιλείου
12 στην Πίνια Κέρκυρας
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Έκθεση αθλητικής φωτογραφίας στο
BCA College

Τ

ην Τετάρτη 20 Μαρτίου στις 17:30
θα εγκαινιαστεί έκθεση αθλητικής
φωτογραφίας με ανέκδοτες φωτογραφίες
του Βασίλη Κουτρουμάνου στο χώρο
του CITY CAMPUS του BCA College στη
Λεωφόρο Αλεξάνδρας,. Παράλληλα με την
έκθεση θα δοθεί ομιλία των Ολυμπιονικών
Λευτέρη Πετρούνια και Σπύρου Γιαννιώτη.
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Eργαστήριο του ΕΚΦ

Τ

ο Ελληνικό Κέντρο
Φωτογραφίας διοργανώνει
εργαστήριο με εισηγήτρια τη
Μυρτώ Παπαδοπούλου και
αντικείμε νο “Η Φωτογραφία
ως ντοκουμέντο & μέσο
αφήγησης”. Θα διαρκέσει έως
και τις 29 Ιουνίου 2019 με 36
διδακτικές ώρες στο σύνολο.
Τo θέμα εστιάζει στην πρακτική
διερεύνηση της φωτογραφίας
ως εργαλείο οπτικοποίησης
της πραγματικότητας. Οι
συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν
με τον τεκμηριωτικό ρόλο της
φωτογραφίας και τους βασικούς
κανόνες της οπτικής αφήγησης.
Έμφαση δίνεται στα μεθοδολογικά
βήματα, την έρευνα και τις
απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για
την παραγωγή ενός πρότζεκτ,
επισημαίνοντας και αναλύοντας τις
ιδιαιτερότητες των εργασιών των
συμμετεχόντων.
Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες
καλούνται -προαιρετικάνα διερευνήσουν και να
πειραματιστούν και με άλλα
οπτικοακουστικά μέσα για
την αφηγηματική πλαισίωση
της ιστορίας τους (crossmedia project), συνδυάζοντας
δημιουργικά γραφή, βίντεο και
ήχο. Το σεμινάριο απευθύνεται σε
άτομα που έχουν σχετική εμπειρία
στη φωτογραφία, εξοικειωμένα
με τον φωτογραφικό τους
εξοπλισμό. Με την ολοκλήρωση
των μαθημάτων χορηγείται στους
συμμετέχοντες πιστοποιητικό
παρακολούθησης από το
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.
Πληροφορίες:
contact@hcp.gr | https://hcp.gr/
documentary-storytelling/ & στο
τηλέφωνο: 210 9211750 (Δευτ-

The Rainbow is Underestimated
Φωτογραφικό άλμπουμ του Piero Percoco

“

Θα συνέκρινα τον εαυτό μου με μπαρακούντα, το οποίο επιτίθεται
τη στιγμή που κάτι λαμπερό εμφανίζεται” λέει ο Piero Percoco,
του οποίου ο λογαριασμός του στο Instagram αποδείχθηκε ιδιαίτερα
δημοφιλής.
Ο Percoco δεν έχει σπουδάσει ποτέ φωτογραφία, καθώς όπως λέει ποτέ
δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά, αλλά αγόραζε φωτογραφικά
λευκώματα και εμπνεόταν από φωτογράφους, όπως ο Stephen Shore
και ο William Eggleston. Έτσι ξεκίνησε να τραβάει στιγμιότυπα με
το κινητό του επτά χρόνια πριν. Τώρα έχει 45.000 ακολούθους στο
Instagram ενώ πέρυσι εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο πέρυσι, το Prism
Interiors, στο οποίο έκανε την επιμέλεια των φωτογραφιών ο γνωστός
Αμερικανός φωτογράφος και εκδότης Jason Fulford, σε εκδόσεις
Skinnerboox. Η επιτυχία τον εξώθησε στη δημιουργία του νέου
φωτογραφικού λευκώματος που μόλις εκδόθηκε με τίτλο The Rainbow
is Underestimated.

Παρ. 10:30-15:30)
Πηγή: British Journal of Photography
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