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Editorial
ΠΑΡΙΣΙ, ΑΝΟΙΞΗ 1981.
Η Γαλλία σε έντονη προεκλογική
περίοδο εν όψει των εκλογών της 21ης
Μαΐου για την ανάδειξη Προέδρου της
Δημοκρατίας. Και η αφεντιά μου, μόλις
23 χρονών, ν’ απολαμβάνει τη φοιτητική
ζωή ανάμεσα στις ανοιξιάτικες ομορφιές
της πόλης του φωτός, τους φευγαλέους
έρωτες, τις ατελείωτες συζητήσεις περί
τέχνης και πολιτικής. Ο αέρας του
“σοσιαλισμού” φυσούσε για τα καλά
τότε σε όλη την Ευρώπη φέρνοντας το
1981 τον Mitterrand στον προεδρικό
θώκο της Γαλλίας, τον Α.Παπανδρέου
στην πρωθυπουργία της χώρας μας τον
Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς και πλειάδα
άλλων σοσιαλιστικών κομμάτων
ευρωπαϊκών κρατών στην εξουσία.

Η πασίγνωστη αφίσα (Outdoor) από την προεκλογική καμπάνια του Mitterrand
που κυκλοφόρησε σε διάφορες εκδοχές.
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«Η ήρεμη δύναμη» με τον François Mitterrand υποψήφιο πρόεδρο

Μ

ε το λιτό slogan “Η ήρεμη δύναμη”
& “Ο Mitterrand πρόεδρος” μια
τεράστια γιγαντοαφίσα είχε κατακλύσει
όλη την Γαλλική επικράτεια. Μία αφίσα
που έμελλε να χαρακτηρισθεί από τους
ειδικούς της επικοινωνίας ως η καλύτερη
όλων των εποχών τουλάχιστον για τη
Γαλλία. Σήμερα, σχεδόν 40 χρόνια μετά,
έχουν αποκαλυφθεί όλες οι λεπτομέρειες
δημιουργίας της. Ας τις θυμηθούμε μιας
και ζούμε αυτή την περίοδο μία εξ ίσου
έντονη προεκλογική περίοδο.

Η κατά γενικήν ομολογία αδιάφορη αφίσα
(Outdoor) που χρησιμοποίησε ο βασικός
αντίπαλος του Mitterrand, Valéry Giscard
d’Estaing με slogan -σε ελεύθερη μετάφραση:
«Tης χρειάζεται ένας πρόεδρος της Γαλλίας».

Η ιδέα της αφίσας οφείλεται εν πολλοίς στον επιστήθιο φίλο του Mitterrand και γνωστό
διαφημιστή Jacques Séguela (Το πιο γνωστό βιβλίο του, αν αυτό σας λέει κάτι, φέρει
τον τίτλο “Μην πείτε στη μητέρα μου ότι δουλεύω στη διαφήμιση, νομίζει ότι είμαι
πιανίστας σε μπουρδέλο”...). Ο Mitterrand απέρριπτε όλα τα μέρη που του πρότειναν
οι συνεργάτες του να φωτογραφηθεί με πίσω φόντο, όπως προέβλεπε ο σχεδιασμός,
ένα ήρεμο, παραδοσιακό Γαλλικό χωριό. Ήθελε να το βρει ο ίδιος.
Γι’ αυτό στις περιοδείες στη Γαλλική επαρχία καθυστερούσε πολύ. Έψαχνε να εντοπίσει
το ιδανικό τοπίο, όπως το είχε φανταστεί. Αυτή η στιγμή δεν άργησε να έρθει. Στη
διάρκεια κάποιας περιοδείας στη περιοχή Nièvre βρήκε αυτό που ήθελε. Ήταν ένα
μικρό χωριουδάκι, το Sermage, με 220 κατοίκους στη πλατεία του οποίου δέσποζε
μία παλιά εκκλησία. Η φωτογράφιση έγινε με μεγάλη μυστικότητα τον Φεβρουάριο
του 1981 από τον φωτογράφο Patrick de Marvelec και κράτησε λίγα λεπτά της ώρας.
Μάλιστα σύμφωνα με τα λεγόμενα του φωτογράφου πιο πολύ χρόνο πήραν οι οδηγίες
προς τον Mitterrand να μην... τρεμοπαίζει τα βλάφαρά του. Το καμπαναριό είχε ένα
πανύψηλο τεράστιο άκρο προς τον ουρανό το οποίο έπρεπε να σβηστεί γιατί έδινε
οξύτητα και ένταση στην εικόνα κάτι που δεν το ήθελε ο Séguela. Είμαστε ακόμη
στην εποχή που δεν υπάρχει photoshop και η όποια επεξεργασία γίνονταν με μεγάλη
δυσκολία με κάτι πρωτόγονους υπολογιστές-συστήματα τους οποίους αργότερα
έφερε και στη χώρα μας ο ΑΔΑΜ και η DOT REPRO του Γρ.Κόκκορη. Οι εκλογές
πραγματοποιήθηκαν στις 21Μαΐου του 1981 και ως γνωστόν ο Mitterrand εξελέγη
πρόεδρος. Λίγο καιρό με τά την εκλογή του ο κοινοτάρχης του χωριού Sermage δεν
άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη: έγραψε στον τότε Υπουργό Πολιτισμού Jack Lang
ζητώντας του οικονομική βοήθεια για την συντήρηση της ιστορικής πλέον, λόγω της
φωτογραφίας, εκκλησίας την οποία και έλαβε: 64.000 γαλλικά φράγκα ή 10.000
σημερινά ευρώ. Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα...
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«  ! ! ! "#$ ! ! %&%  "'$%()%...»
FRANK McKINNEY, 1938-1992, ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
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¨Ενα κανάλι για τους νοσταλγούς...
Το φιλμ παραμένει στις καρδιές μας

Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), θα δημοσιευθούν εδώ.

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"8': Τάκης Τζίμας, ;<;) #!=': 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.
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CAPTURE THE

FUTURE
Full frame,
mirrorless
Σύστημα EOS R.

Αγοράστε μία από τις επιλεγμένες
μηχανές και έναν φακό, δηλώστε
την αγορά σας και λάβετε
Επιστροφή χρημάτων.*

ΕΩΣ

600€
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ*
Richard Walch, Canon Ambassador

*
Περίοδος προωθητικής ενέργειας: 27 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019. Η επιστροφή χρημάτων αφορά μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα. Ισχύουν όροι
και προϋποθέσεις. Δηλώστε την αγορά σας και μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση: www.canon.gr/eos-r-promo/
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  planespotting
H καναδέζικη λογική δίνει το θετικό παράδειγμα
Στην φωτογραφική πραγματικότητα
της δύσκολης εποχής που βιώνουμε,
η υποψία της τρομοκρατίας συχνά
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
εμπόδια, απαγορεύσεις, ακόμη και
διώξεις φωτογράφων. Το δικαίωμα της
φωτογράφησης σε δημόσιους χώρους
δεν θεωρείται πια αυτονόητο και σε
διάφορες χώρες έχουν θεσπιστεί λογικές
ως και ...παράλογες απαγορεύσεις. Εχει
συμβεί επανειλημμένα να διωχθούν
ανύποπτοι φωτογράφοι που απλά
έκαναν κάποια καρέ σε τοποθεσίες που
επιτρέπεται στη χώρα τους. Δηλ. Να
περνούν έξω από ένα ωραίο κτήριο
με ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και
να τους συλλάβει η αστυνομία επειδή
αυτό στέγαζε κάποια δημόσια υπηρεσία,
ένα υπουργείο κλπ. Συνήθως αυτές οι
παρεξηγήσεις στις δυτικές χώρες δεν
οδηγούν σε ποινική δίωξη αλλά δεν
παύουν να αποτελούν ενόχληση, να
υποχρεώνονται φωτογράφοι να σβήνουν
κάποια υποτιθέμενα “επίμαχα” καρέ κλπ.

Ό

σον αφορά τη φωτογραφία αεροπλάνων πολιτικής αεροπορίας στα αεροδρόμια,
το γνωστό planespotting, εκεί που εκλαμβανόταν ως αθώο χόμπι ως την
11/9/2001, άρχισε να δαιμονοποιείται από τις υπηρεσίες ασφαλείας αρκετών κρατών.
Ας υπενθυμίσουμε πολλά περιστατικά που φωτογράφοι έχουν συλληφθεί χωρίς να
συνειδητοποιούν ότι ισχύει κάποια απαγόρευση. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμη
ρευστά γιατί δεν υπάρχει σαφής νομοθετική πρόβλεψη που να απαγορεύει γενικά αυτή
τη δραστηριότητα. Είναι κατά περίπτωση ανάλογα με τις αναρτημένες πινακίδες κλπ.
Σε όλο αυτό το πλαίσιο διαπιστώνουμε μια σαφέστατη υποκρισία. Το διαδίκτυο είναι
γεμάτο από ειδικευμένα site όπως το airliners.net, το flight-report.com κλπ. Όπου
ταξιδιώτες αναρτούν με λεπτομέρειες και ένα σωρό φωτογραφίες τις εντυπώσεις τους
από αεροπορικά ταξείδια, απεικονίζοντας αεροδρόμια, αεροπλάνα κλπ. Τα σύγχρονα
hi end κινητά έχουν καταπληκτικές κάμερες με τηλεφακούς κλπ. Και καταγράφουν τα
πάντα χωρίς να μπορούν να ελεγχθούν και να περιοριστούν. Οι σχετικές πληροφορίες
κατακλύζουν το διαδίκτυο. Αποτελεί τουλάχιστον υποκρισία να θεωρούνται ως “απειλή”
απλοί φωτογράφοι που κάνουν το χόμπι τους.
Ευτυχώς υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις με ανοιχτά μυαλά. Όπως οι υπεύθυνοι του
αεροδρομίου Jean-Lesage International Airport στο Quebec του Καναδά. Πρόκειται για
το 11ο σε μέγεθος αεροδρόμιο της βορειοαμερικανικής χώρας που αποφάσισε να ανοίξει
...τρύπες στα συρματοπλέγματα της περίφραξης και να διευκολύνει τους φωτογράφους
να κάνουν λήψεις από συγκεκριμένα σημεία. Μάλιστα, για την πρωτοβουλία αυτή
συνεργάστηκε με την τοπική κοινότητα planespotters YQB Aviation. Tι να πούμε
περισσότερο παρά το ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Καναδάς συνεχώς κατατάσσεται ανάμεσα
στις κορυφαίες σε βιοτικό επίπεδο, περιβαλλοντική προστασία, εύρυθμη λειτουργία της
δημοκρατίας κλπ. αξιολογικά κριτήρια, χώρες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Fujifilm GFX100
Η 100άρα επαγγελματική μεσαίου φορμά είναι εδώ!
Το γνωρίζαμε από την περασμένη Photokina το Σεπτέμβριο 2018. Ήταν εκπεφρασμένη από καιρό
η πρόθεση της Fujifilm να κυκλοφορήσει το μεγαλύτερο σε ανάλυση digital medium format
μοντέλο της που τώρα υλοποιείται με 100 ολόκληρα Megapixel, προηγμένο autofocus phase
detect, σταθεροποίηση επί του αισθητήρα και 4Κvideo. Το σώμα μοιάζει με την αρχική GFX 50S
και είναι πολύ διαφορετικό από την πρόσφατη GFX50R με την εμφάνιση rangefinder. Ξεχωρίζει
στην εμφάνιση η κάθετη λαβή που έχει χώρο για δύο battery pack, εξασφαλίζοντας διπλάσια
αυτονομία. Επίσης ξεχωρίζει για πολλές πρωτιές: είναι ημοναδική mirrorless 100ΜΡ με αισθητήρα
τύπου BSI CMOS, η μοναδική digital medium format με sensor stabilizer και η μοναδική στην
κατηγορία της με 4Κ video.
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€29,99!
Γίνε τώρα συνδρομητής ή ανανέωσε
τη συνδρομή σου για δύο χρόνια
(12 τεύχη αξίας 64€) και κέρδισε ΔΩΡΟ
μία φωτογραφική τσάντα Hama «Syscase»
Camera Backpack170, μαύρη,
αξίας €29,99
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.
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 τηλεφώνησε στο 210 8541400
Η προσφορά ισχύει έως 6 Ιουνίου 2019
MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 | 5

Periexomena_260.indd 5
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GFX100S είναι σκληροπυρηνικά επαγγελματική με τη απόλυτη έννοια του όρου.
Αρχίζοντας από τη αδιαβροχοποιημένη, ανθεκτική κατασκευή (με 95 σφραγιστικές
τσιμούχες O-ring), to chassis από ελαφρό κράμα μαγνησίου, το δευτερεύον LCD panel
κοντά στη βάση της πίσω πλευράς, τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά με X-Processor 4 που
πλαισιώνουν την κατά 210% ταχύτερη απόκριση autofocus, το πολύ καλό για μεσαίο
φορμά burst mode 5,5stop και τελειώνοντας στο DCI 4K video 4:2:2 10bit. με έξοδο
καθαρού HDMI. Aς τη μελετήσουμε αναλυτικά:
Με την πρώτη ματιά η GFX100s διαφοροποιείται από την προκάτοχo GFX50s αφού
το grip είναι ενσωματωμένο και όχι εξτρά εξάρτημα. Όπως και πριν, το EVF είναι
αφαιρούμενο, αθροιστικά με αυτό δε, ζυγίζει 1400γρ. Για να πάρουμε μια ιδέα, στην
εμφάνιση και το βάρος πλησιάζει πολύ (ηθελημένα ή όχι) την Canon EOS DX MkII και
τη Nikon D5. Στην πλούσια αυτή σχεδίαση βρίσκουν χώρο όχι μία ή δύο αλλά τρεις
οθόνες συν το OLED προσοφθάλμιο σκόπευτρο EVF με την κορυφαία ανάλυση 5,76εκ.
Pixel. Xάρη στη μεγέθυνση 0,85x και το eyepoint (απόσταση ματιού από προσοφθάλμιο
για πληρη απεικόνιση) 23mm το EVF είναι ένα από τα πιο άνετα που έχουν υπάρξει ποτέ
στη φωτογραφία, ανεξαρτήτως κατηγορίας. H βασική οθόνη ειναι η αρθρωτή της πλάτης
με διαγώνιο 3,2in. ανάλυση 2,36εκ. dot και επαφική λειτουργία. Πλαισιώνεται από
δύο άλλες βοηθητικές οθόνες μια τετράγωνη LCD δεξιά από το “πεντάπρισμα” και μία
μονοχρωματική OLED 256x64dot στη βάση της πλάτης.
Αισθητήρας Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται με τους
αισθητήρες τους. Ο εντυπωσιακός αισθητήρας 102Megapixel της GFX100S φυσικού
μεγέθους 43,8x32,9mm έχει 1,7x μεγαλύτερη επιφάνεια από τους οικείους full frame
36x24mm αλλά μικρότερη από τους αντίστοιχους των PhaseOne που κυμαίνονται στα
54x40mm (πλησιάζοντας το κλασικό 6x4,5cm της εποχής του φιλμ 120). ακολουθεί την
αποδοτική αρχιτεκτονική BSI CMOS και υποστηρίζει RAW αρχεία με βάθος 16bit κάτι που
μας προδιαθέτει ευνοϊκά για καλύτερη συμπεριφορά ως προς τη δυναμική περιοχή. Η
εξέλιξη των ηλεκτρονικών μερών φαίνεται και στην ευαισθησία που παραμένει ίδια (ISO
100-12.800) παρόλο το μικρότερο μέγεθος εικονοστοιχείου.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

€ 4.500
ΠΡΟ ΦΠΑ

Epson Surecolor SC-P10000
Υψηλή παραγωγικότητα, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα
με εύκολη λειτουργία και συντήρηση!
 Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP για υψηλή παραγωγικότητα & εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης!
 Σετ μελανιών UltraChrome Pro 10 χρωμάτων για τέλεια αναπαραγωγή λευκών και μαύρων αποχρώσεων.
 Τεχνολογία τροφοδοσίας μέσων υψηλής ακρίβειας με σταθεροποιητή τροφοδοσίας χαρτιού.
 Σαφής και απλή λειτουργία για εκτυπώσεις και συντήρηση χωρίς ταλαιπωρία!
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Autofocus. H αυτόματη εστίαση της GFX50s δεν διεκδίκησε
πρωτεία για την ταχύτητα και όλοι οι λάτρεις των Fujifilm digital
medium format περίμεναν με αγωνία την αναβάθμιση. Πράγματι,
το υβριδικό AF έρχεται να δικαιώσει τις προσδοκίες με τα 3,76εκ.
Pixel phase detect που είναι “φυτεμένα” στην επιφάνεια του sensor
chip εξασφαλίζοντας 100% κάλυψη αλλά και άμεση απόκριση
λόγω προηγμένων ηλεκτρονικών και αλγόριθμων. Οι μηχανικοί
της Fujifilm προσδιορίζουν την βελτίωση ταχύτητας σε 210% σε
σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Σταθεροποίηση πέντε αξόνων. Όσο μεγαλύτερο
το μέγεθος (επιφάνεια) του αισθητήρα τόσο πιο περίπλοκο και
ακριβό κατασκευαστικά είναι να φτιαχτεί σύστημα σταθεροποίησης
και τόσο χειρότερους κραδασμούς έχει να αντιμετωπίσει λόγω
αδρανειακών φορτίων. Το In body stabilizer της Fujifilm GFX100S
αλλάζει το σκηνικό με το πρώτο “τόσο μεγάλο” stabilizer 5 αξόνων
το οποίο ελέγχεται από ξεχωριστούς δίδυμους επεξεργαστές και
γυροσκοπικούς αισθητήρες επιτάχυνσης (gyro accelerometers)
υποσχόμενο περιθώριο 5 ολόκληρων stop διόρθωσης για τυχόν
“κουνημένα” κάδρα. Έτσι η νέα μεγάλη Fujifilm θα είναι η πρώτη
μηχανή της κατηγορίας που μπορεί να κρατηθεί στο χέρι σε αρκετά
αργές ταχύτητες.

DCI 4K video Oι μηχανές μεσαίου φορμά δεν φημίζονται
για τις επιδόσεις στο video αλλά η Fujifilm αλλάζει το σκηνικό.
Προσφέρει DCI (4096x2160pixel) και UHD (3840x2160pixel) πολύ
καλύτερο από το full HD 1920x1080 της GFX 50s, καθώς και
υποστήριξη σε πιο επαγγελματικά χαρακτηριστικά όπως Zebra,
time code, Tally light, Movie silent κλπ. Εντυπωσιάζει η έξοδος
καθαρού HDMI με σήμα 4Κ 4:2:2 10bit σε εξωτερικό recorder,
ενώ εξακολουθεί να γράφει στην κάρτα SD UHS-II (στην τελευταία
με σήμα 4:2:0 10bit). Υποστηρίζονται τα φορμά MPEG-4 AVC
/ H.264 και HEVC / H.265 με 24-bit γραμμικό PCM stereo ήχο
χρησιμοποιώντας 48KHz δειγματοληψία σε container MOV.

Θύρες και επεκτάσεις.

Όπως και οι άλλες δύο

ψηφιακές μεσαίου φορμά της Fujfilm, μοντέλα GFX50S και
GFX 50R, το ιαπωνικό εργοστάσιο υιοθετεί τη λύση με τις
δίδυμες θύρες καρτών SD UHS-II που είναι η πιο φθηνή
εναλλακτικά με CFgast, XQD κλπ. Για video 4K με το max
bitrate 400Mbps συνιστώνται κάρτες SD με ένδειξη V60.
Ενσωματώνονται ακόμη interfaces USB-C (USB 3.2), HDMI
micro, mini DIN για ακουστικά και μικρόφωνο και 2,5mm για
remote release (ηλεκτρικό ντεκλανσέρ).

Ταχύτητα. Συνήθως στις μηχανές μεσαίου φορμά δεν έχουμε
τρελλές ριπές και ρυθμούς ...πολυβόλου λόγω τεράστιων
αρχείων αλλά και περιορισμών στους φωτοφράκτες κλπ. παρόλα
αυτά η Fujfilm μας εκπλήσσει θετικά με ριπή 5fps (εντυπωσιακή
αν αναλογιστούμε τα 3fps της GFΧ 50s η οποία έχει τα μισά
Megapixel). Το buffer (ενδιάμεση μνήμη) χωράει 41 αρχεία JPEG
ή 14/13 RAW (συμπιεσμένα/ασυμπίεστα). H ριπή εξαρτάται
και από το αν δουλεύουμε με τον κανονικό (ηλεκτρομηχανικό)
φωτοφράκτη όπου επιτυγχάνει το max ή με τον ηλεκτρονικό όπου
ναι μεν φθάνει ως 1/16.000sec. αλλά το burst περιορίζεται στα
2,9fps. Παραπέρα διατίθεται η λειτουργία Continuous Low (2fps
αλλά χωρίς περιορισμό στο JPEG αφού παρακάμπτεται το buffer
και γράφει κατευθείαν στην κάρτα μνήμης)
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Στην κατασκευή της GFX100s
(σώμα από ελαφρό μαγνήσιο)
χρησιμοποιείται μια πρωτότυπη δομή
με διπλό σασί όπου διαχωρίζεται
το μπλοκ μοντούρας και σένσορα
με τη βάση του από τα τοιχώματα
του υπόλοιπου σώματος. Οι
σχεδιαστές τονίζουν ότι με αυτό
τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη
κατασκευαστική ακρίβεια και αντοχή
στην κακομεταχείριση και τους
κραδασμούς.

Βασικά χαρακτηριστικά με μια ματιά
• Aισθητήρας 102-megapixel BSI CMOS • Επεξεργαστής
Χ-Processor 4 • Autofocus με 3.76εκ. Phase Detect pixel
και κάλυψη 100% του καρέ • Κλίμακα ευαισθησίας ISO
100-12.800 επεκτάσιμη 50-102,400 • RAW με βάθος
χρώματος 16-bit • Ριπή (burst) 5.0fps • Σταθεροποίηση
5 αξόνων επί του αισθητήρα • Φωτομέτρηση 256 ζωνών
multi, spot, average και κεντρικά ζυγισμένο σύστημα •
ΕVF 5.76M-dot OLED • Πλήρως αρθρωτή οθόνη 3,2in.
• Διπλή θύρα καρτών UHS-II SD • Δύο βοηθητικές
οθόνες ενδείξεων • 4K/30p video με προσομοίωση φιλμ
Εterna • Wi-Fi and Bluetooth • Υποστήριξη ενσύρματης
λειτουργίας με έλεγχο από CaptureOne

 

12

ON LINE 

  

 461 • 

O IMAGING - E 

27

 2019

 

13

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

!8%$! +!@! 
Τελετή απονομής στο Τόκιο

Μ

ε επισημότητα πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των ετήσιων
παγκόσμιων βραβείων της Technical Image Press Association στο Τόκιο στις
20 τρέχοντος. Από πλευράς της Ένωσης παρεβρέθηκαν ο πρόεδρος Τhomas Gewers,
o αντιπρόεδρος Giulio Forti και ο γραμματέας Johan Elzenga καθώς και τα μέλη
Wiliiam Cheung (Βρετανία), Shridhar Kunte (Ινδία) and Makoto Shibata (Ιαπωνία).

Awards, καταδεικνύει την απήχησή τους
και βοηθά τους αγοραστές προς την
κατεύθυνση των βέλτιστων επιλογών.
Επίσης τα βραβεία δίνουν στις εταιρίες νέες
δυνατότητες να προβάλουν τα προϊόντα

Επίσης τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των εταιριών BenQ, Canon,
Fuifilm, Hahnemuehle, Hoya, Olympus, Nikon, SIGMA, Skylum, Sony, Tamron,
Tokina και Zeiss. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΤΙΡΑ Thomas Gewers: “Η προσοχή
και σπουδαιότητα που αποδίδει η παγκόσμια κοινότητα των ασχολούμενων με την
φωτογραφία καθώς και η φωτογραφική βιομηχανία στο θεσμό των TIPA World

τους στην αγορά. Πολλές εταιρίες
αξιοποιούν το λογότυπο και το μήνυμα
των βραβείων στις επικοινωνίες και τη
διαφήμιση, σε εκθέσεις και ακόμη σε
συσκευασίες.”

ikon-Noor

cademy

Σεμινάρια 2019

Τ

ο NOOR Foundation και ηNikon Europe ανακοινώνουν
τη σειρά σεμιναρίων Nikon-NOOR Academy
Masterclasses που θα πραγματοποιηθούν το 2019. Το
πρώτο masterclass της σειράς με δωρεάν δίδακτρα θα
πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία από 15 έως 18 Ιουλίου.
Οι ημερομηνίες του masterclass στην Αυστρία και στην
Ισπανία θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο. Κατά τη διάρκεια
καθενός από τα τετραήμερα σεμινάρια, οι 15 συμμετέχοντες
θα εργαστούν με καθοδηγητές τρεις φωτογράφους του
NOOR προκειμένου να μοιραστούν εμπειρίες, να δουλέψουν
σε portfolio, να βελτιώσουν τις δεξιότητες επεξεργασίας και να μάθουν πώς να

Στα masterclasses μπορούν να συμμετέχουν

δημιουργούν πιο επιδραστικές οπτικές ιστορίες. Το NOOR και το Ίδρυμα NOOR
δεσμεύονται να ενθαρρύνουν τους επίδοξους φωτορεπόρτερ και φωτογράφους
ντοκιμαντέρ και να τους βοηθήσουν να εξελιχθούν. Τα Masterclasses διατίθονται
δωρεάν στους συμμετέχοντες, με την συνεχιζόμενη υποστήριξη της Nikon Europe.

νέοι και ανερχόμενοι οπτικοί αφηγητές από
όλες τις εθνικότητες και περιοχές της Ευρώπης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 21 Μαΐου
ως 2 Ιουνίου 2019 http://bit.ly/2VSwd27
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΪΟΥ

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

ΕΝΑΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ KODAK 6900
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ ΑΕΕ

Ο νέος θερμικός
εκτυπωτής της Kodak

συνδυάζει χαμηλό κόστος

και υψηλή ταχύτητα.
KODAK 6900 PHOTO PRINTER
• Υψηλή ταχύτητα: εκτυπώνει 10x15cm σε 8sec.
και 15x20 σε 16sec.
• Υψηλή χωρητικότητα αναλώσιμου:
750 φωτογραφίες 10x15cm ανά ρολό
• Μικρότερο βάρος: 33% ελαφρύτερος
από τον 6850
• Συμπαγές μέγεθος: 118mm μικρότερο βάθος από
τον 6850
• Διαστάσεις φωτογραφιών: 5x15cm, 10x15cm,
15Χ15cm, 15x20cm και πανοραμικές εκτυπώσεις
• Δυνατότητα εκτύπωσης: 9x12.7cm, 12.7x12.7cm,
12.7x18cm (με κιτ μετατροπής)
• Επιφάνειες εκτύπωσης: gloss & matte
• Νέο θερμικό αναλώσιμο: 6900 συμβατό με τα
μοντέλα των εκτυπωτών 68ΧΧ
• Μπροστινή φόρτωση αναλώσιμου για ευχρηστία

Όροι συμμετοχής: Η κλήρωση ισχύει για επαγγελματίες φωτογράφους και φωτογραφικά καταστήματα. Με κάθε παραγγελία
άνω των 300 ευρώ στην Καμπανάος ΑΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Μαΐου, λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση ενός εκτυπωτή
Kodak Photo Printer 6900. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα3/6/2019 στα γραφεία της εταιρείας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενοι και νέοι πελάτες.

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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DJI AirSense
Σύστημα αποφυγής συγκρούσεων με αεροσκάφη σε όλα τα drone

Α

πό την 1η Ιανουαρίου του 2020, η μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής καταναλωτικών drone του
κόσμου, θα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές αποφυγής συγκρούσεων μέσω του συστήματος
AirSense Automatic Dependent Surveillance Broadcast(ADS-B). H τεχνολογία AirSense είναι αποτέλεσμα
εξέλιξης που ανέλαβε το τμήμα R&D Engineers της DJI και τους απασχόλησε επί 30.000 ώρες, αναλύοντας
σήματα ADS-B από διαφορετικά ιπτάμενα μέσα πολιτικής αεροπορίας. Προς στιγμήν το σύστημα
υλοποιείται μόνον σε κάποια επαγγελματικά drone όπως στο Mavic 2 Enterprise. Mε ειδικό υπόμνημα η
DJI δεσμεύεται ότι:
Θα προσθέσει δέκτες ADS-B σε όλες τις μονάδες drone πάνω από 250γρ.
Θα εξελίξει αυτόματο σύστημα προειδοποίησης για χειριστές που πετούν σε μακρινές αποστάσεις από την
επίγεια θέση τους
Θα δημιουργήσει ειδική ομάδα μελέτης ασφαλείας (Safety Standards Group)
Θα ζητήσει από τις αρχές να ενημερώνουν για όλα τα περιστατικά που εμπλέκουν drone μέσω ειδικής
υπηρεσίας
Οι αρχές θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει μηχανισμούς με τους οποίους θα μπορούν να ενημερώνονται εξ
αποστάσεως για την ταυτότητα όλων των drone εν πτήσει
Οι αρχές πρέπει να πιστοποιούν με κάποιες διαδικασίες τις γνώσεις των χειριστών
Οι αρχές θα πρέπει να επισημαίνουν με εμφανή τρόπο τις περιοχές απαγόρευσης πτήσεων
Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρούν σε τρομοκρατικές απειλές μέσω drone
Oι αρχές πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις κατά την επικίνδυνης χρήσης drone
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Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου

180€
1+2=215€
1+3=240€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

Μακ. Αμύνης 6, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310242124

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x80 - 25 σαλ. • Άλμπουμ 15χ40 - 25 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ & Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD
2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
1) Φωτογραφία passepartout
2) Λινό ύφασμα με ξύλινο στοιχείο & εκτύπωση UV

2

Ολοκληρωμένο πακέτο βάπτισης

150€
1+2=170€
1+3=195€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x60 - 20 σαλ. • Άλμπουμ 20χ40 - 20 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ • Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD
3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
1) Ενιαίο με φωτογραφία 2) Φωτογραφία + δερματίνη
3) Εκτύπωση UV στη δερματίνη

3

Ολοκληρωμένο πακέτο βάπτισης

170€
1+2=195€
1+3=230€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x60 - 20 σαλ. • Άλμπουμ 20χ40 - 20 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ • Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD
ΕΞΩΦΥΛΛO
Ξύλινο με εκτύπωση UV
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alboom.gr@gmail.com
www.alboom.gr
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lympus TG-6
Αναβαθμισμένη έκδοση

Κ

αλοκαίρι... Η εποχή που εκτοξεύεται η ζήτηση
για αδιαβροχοποιημένες compact ψηφιακές
μηχανές. Η Olympus για τη νέα σαιζόν φέρνει στην
αγορά την βελτιωμένη TG-6, δηλ. μια καλύτερη
TG-5 με επιμέρους αλλαγές στα σημεία. Ίδιος μένει
ο αισθητήρας 12Μegapixel 1/2,3in. και ο zoom
φακός 25-100mm f/2. Η εμφάνιση παραμένει
ταυτόσημη αν και η οθόνη έχει 1.04εκ. dot αρκετά
πιο λεπτομερειακή στην απεικόνισή της σε σχέση με
τα 460Κ dot της προηγούμενης. To εξειδικευμένο
microscope mode έχει ενισχυθεί με δυνατότητα
μεγέθυνσης 44x και ελάχιστης απόστασης 1cm.
To βάθος πεδίου μπορεί να επαυξηθεί με τεχνική
focus stacking και focus bracketing. Έχει αλλάξει η
επίστρωση του γυαλιού που προστατεύει το φακό,
όμως αμετάβλητες παραμένουν οι προδιαγραφές
για το βάθος κατάδυσης ως 15m, την προστασία
από πτώσεις ως 2,4m και το κρύο ως -10°C. Με την
TG-6 είναι συμβατοί οι μετατροπείς ΤCON-01 1,7x
(telephoto) και FCON-T01 (fisheye) καθώς και το
νέο FCON-T02 (που είναι διπλό fisheye, κυκλικό και
πλήρους κάλυψης). Θα κυκλοφορεί σε κόκκινο και
μαύρο φινίρισμα.
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sublimation



SAWGRASS SG800

GRAPHTEC
CE6000-60 (24’’)
SEFA HEAT PRESS
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Arsenal
H πιο πετυχημένη καμπάνια φωτογραφικού hardware στο kickstarter

Ξ

εκίνησε πριν δύο ακριβώς χρόνια, το Μάιο 2017. Σε εννέα ώρες πέτυχε το στόχο
χρηματοδότησης μέσω crowdfunding στην πλατφόρμα kickstarter και συνολικά
συγκέντρωσε 15.766 υποστηρικτές και ποσόν 2.650.000 δολ. Είναι το Arsenal ο
ψηφιακός βοηθός με artificial intelligence, συνδυσμός hardware και software,
που βοηθάει ακόμη και τον ...άσχετο φωτογράφο να πετύχει επαγγελματικά

αποτελέσματα. Το Αrsenal παρεμβαίνει στα
εξής: αυτοματοποιημένο Photo stacking και
Focus stacking, time lapse, wireless control,
photo sharing και ρυθμίσεις μέσω Smart
Assistant Artificial Intelligence.

Peak Design
Το διαφορετικό ταξιδιωτικό τρίποδο

Η

γνωστή εταιρία φωτογραφικών τσαντών
που στηρίζεται σε χρηματοδότηση
crowdfunding για την ανάπτυξη των προϊόντων
της, αυτή τη φορά αλλάζει πεδίο ενδιαφέροντος
και δραστηριοποιείται στα τρίποδα με το Travel
Tripod. Με το πολύ πρακτικό design δίνει άλλη
λειτουργικότητα στην έννοια τρίποδο. Ολόκληρο
και μαζεμένο σε θέση μεταφοράς δεν προεξέχει
καθόλου ενώ πολύ χαμηλό είναι το βάρος τόσο
στην αλουμινένια (1,555γρ.) όσο και στην carbon
fiber (1210γρ) έκδοση. Και στις δύο περιπτώσεις
περιλαμβάνεται κεφαλή που μπορεί να δεχθεί
φορτίο ως 9κιλά. Το τρίποδο αναπτύσσεται σε
max ύψος 152cm. Όσοι επιλέξουν το δρόμο
της kicstarter συνεισφοράς θα λάβουν το
αλουμινένιο με 289δολ. και το carbon με
479δολ.
https://www.kickstarter.com/projects/peakdesign/travel-tripod-by-peak-design?ref=e2fc9s
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Φωτ.: Γιάννης Μπεχράκης / Reuters

Athens Photo World
Το Βάπτισμα του Πυρός

Η

συνέντευξη τύπου δεν πρέπει να κράτησε πάνω από μία ώρα. Ήταν εκεί
βέβαια η οργανωτική επιτροπή του νέου φεστιβάλ φωτογραφίας καθώς κι
εκπρόσωποι από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (δωρητής), τον Δήμο Αθηναίων και
το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (βασικοί συνεργάτες). Αλλά
εκείνος που ήταν εκεί πάνω απ’ όλα, νοερά, δίχως να βρίσκεται εν ζωή πια, ήταν
ο πολυβραβευμένος Γιάννης Μπεχράκης. Εμφανώς φορτισμένοι συναισθηματικά
οι ομιλητές, δεν σταμάτησαν να τονίζουν ότι το νέο - αποκλειστικά αφιερωμένο
στο φωτορεπορτάζ - φεστιβάλ έχει ως πηγή έμπνευσης τον Μπεχράκη και “Θα
είναι για πάντα αφιερωμένο σ’ αυτόν, όχι μόνο φέτος”, όπως είπε στην εισαγωγή
η γενική συντονίστρια Χριστίνα Καλλιγιάννη.
Άλλωστε η κεντρική έκθεση θα είναι αφιερωμένη στον εκλιπόντα μεγάλο
Έλληνα φωτορεπόρτερ κι όπως είπε χαρακτηριστικά ο φίλος και συνάδελφος
του Λευτέρης Πιταράκης (επιμελητής της έκθεσης), “Απόλυτο χρέος στον
Γιάννη αυτό που κάνουμε… ήξερε ότι είναι η τελευταία του παρουσία(ση).”
Να σημειωθεί πως βασικός εμπνευστής και καλλιτεχνικός διευθυντής της
διοργάνωσης είναι ο Θανάσης Σταυράκης ενώ υπεύθυνος για τις ψηφιακές
προβολές ο Γιάννης Κολεσίδης.
Ένα από τα πιο οικεία φωτογραφικά είδη για το ευρύτερο κοινό είναι
αδιαμφισβήτητα εκείνο της φωτοειδησεογραφίας καθότι υπάρχει γύρω μας,
σε όλα τα media, καθημερινά. Και βασικό χαρακτηριστικό του Athens Photo
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World θα είναι η υπαίθρια παρουσία του, εικόνες
φωτορεπορτάζ διασήμων Ελλήνων και ξένων θα
απλωθούν σε όλη την πόλη της Αθήνας.
Το πρώτο Athens Photo World πραγματοποιείται
με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
και σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον Δήμο Αθηναίων,
το Δίκτυο Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων
Athens Culture Net, που λειτουργεί με ιδρυτικό
δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον Εθνικό
Κήπο, την Εφορεία Αρχαιοτήτων, την Υπηρεσία
Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
Αττικής, τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων
και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα: www.
apw.gr
Διάρκεια: 7-16 Ioυνίου 2019
Διεύθυνση: Διάφορα σημεία στην Αθήνα
Πληροφορίες: www.apw.gr
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AQUA
Εγκαίνια Έκθεσης Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας

Τ

ην Κυριακή 19 Μαΐου με μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκαν
τα εγκαίνια της καλλιτεχνικής έκθεσης φωτογραφίας “AQUA” της
Έλλης Αγιαννίδη στο “Cine Alimos” του Αλίμου. Λίγο πριν τη δύση του
ηλίου, οι πόρτες άνοιξαν για το κοινό και εκατοντάδες επισκέπτες έδωσαν
το παρών, για να θαυμάσουν εικόνες ενός ξεχωριστού υδάτινου κόσμου,
όπως παρουσιάζεται μέσα από τα έργα της έκθεσης.
Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας
Κονδύλης, ο υπεύθυνος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλίμου
Γιάννης Αντωνάκης, η ιδρύτρια τους οργανισμού All For Blue για την
προστασία των θαλασσών και καρχαριών Κατερίνα Τοπούζογλου και
πλήθος κόσμου. Την βραδιά συνόδεψε με το μουσικό του σχήμα ο
τραγουδοποιός και φαγκοτίστας Μάριος Καπηλίδης.
Το φωτογραφικό υλικό της έκθεσης “AQUA” αφηγείται την
καθημερινότητα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλίμου παρουσιάζοντας,
τις ιδιαίτερες στιγμές και συναισθήματα που βιώνουν οι αθλητές κατά
την επαφή τους με το υγρό στοιχείο. Τα έργα αναδεικνύουν τις πολλές
εικαστικές δυνατότητες που δημιουργεί η διάσταση του νερού τόσο εντός,
όσο και εκτός του βυθού, αποδίδοντας μια διαφορετική αντίληψη του
υδάτινου σύμπαντος.
Η έκθεση έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αλίμου και συνεχίζεται
μέχρι τις 27 Μαΐου με ώρες λειτουργίας: Καθημερινές: 19.00 -22.00 &
Σαββατοκύριακο: 11:00-22:00 με ελεύθερη είσοδο.
Πληροφορίες elliagiannidi@gmail.com
Instagram: @elaki26
Facebook: Elli Agiannidi
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10 Χρόνια ΜΕTApolis

Τ

α τελευταία χρόνια, ίσως και
ως μια δημιουργική αντίδραση
στην πολυσυζητημένη έννοια
της κρίσης, έχουν εμφανιστεί
πολλά σεμινάρια φωτογραφίας
στην Αθήνα και σε άλλα αστικά
κέντρα. Υπάρχουν όμως κάποια
τα οποία έχουν αντέξει στην κρίση
(κριτική) του χρόνου κι ένα από
αυτά είναι η ΜΕTApolis η οποία μας
προτείνει δύο παράλληλες εκθέσεις
στους βιομηχανικούς χώρους της
Τεχνόπολης.
Και τί θα δούμε στην πρώτη ετήσια
έκθεση υπό τον τίτλο “Urban”;
Αποτυπώσεις προσωπικές του
αγαπημένου (ή μισητού) αστικού
τοπίου, εκεί όπουν ζουν πολλά
εκατομμύρια μαζί. Η αστική
φωτογραφία είναι η νέα ορολογία
του διεπιστημονικού πεδίου
της κοινωνικής, εθνογραφικής,
πολιτικής, ιστορικής, πολιτιστικής
και αισθητικής οπτικοποίησης
της πόλης, καθώς και της
αναπαράστασης του αστικού
χώρου και της σχέσης μεταξύ των
ανθρώπων και της πόλης μέσα από
τα παραδοσιακά, αλλά και τα νέα
μέσα.
Και όταν (ξε)φεύγουμε από τα
αστικά κέντρα, ταξιδεύουμε,
φωτογραφίζουμε και κατόπιν
εκθέτουμε. Έτσι λοιπόν στην
αίθουσα “Νέοι Φούρνοι” 161 μέλη
του METApolis αποκαλύπτουν
την μεγάλη τους αγάπη για την
ταξιδιωτική φωτογραφία. Επιμέλεια
εκθέσεων: Γιάννης Γιαννακόπουλος,
Κώστας Κουρτίδης, Θοδωρής
Βερονίκης
Διάρκεια : 27 Μαΐου - 2 Ιουνίου
2019
Διεύθυνση: Τεχνόπολη Δήμου
Αθηναίων
Πληροφορίες: Στοά Καΐρη 6,
Μοναστηράκι, Αθήνα 105 51
210.32.53.550, 6945856877,
info@metapolis.gr
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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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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

N &



  

  


  

  

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
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18+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd 1

 461 • 

27

 2019

18+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd 1

2019

31/1/2019 3:16:22 μμ

 

26

31/1/2019 3:16:22 μμ

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

!+
Bernier/Eliades
Οι τέχνες συνομιλούν

Έ

λληνες και ξένοι φωτογράφοι
και εικαστικοί δείχνουν τα έργα
τους, επιχειρώντας ένα οπτικό
διάλογο, στην γκαλερί Bernier/
Eliades. Με φωτογραφικά έργα
συμμετέχουν οι Νίκος Ναυρίδης
και Στράτος Καλαφάτης. Πέραν
τούτου, η έκθεση συνδυάζει
ενδιαφέροντα γλυπτά των
Cameron Jamie, Διονύση
Καβαλλιεράτου, Ραλλούς
Παναγιώτου και Κώστα
Σαχπάζη, ζωγραφικά έργα
του Paolo Colombo, σχέδια των
Christiane Löhr και Χριστιάνας
Σούλου, καθώς και ένα video
του Charles Sandison.
Διάρκεια : Μέχρι 10 Ιουλίου 2019
Διεύθυνση: Επταχάλκου 11,
Θησείο
Πληροφορίες: http://www.
bernier-eliades.com

«43 "K 8
%B$!»
Στη Θεσσαλονίκη

Έ

να από τα κυρίαρχα είδη στην
καλλιτεχνική φωτογραφία είναι
αναμφίβολα το γυμνό. Όσο τέλειο ή ατελές κι
αν είναι, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για έναν
ερασιτέχνη ή επαγγελματία φωτογράφο να
το αποδώσει πραγματικά εικαστικά. Επιπλέον
το δύσκολο είναι να αποφύγεις τα όρια του
πορνογραφικού ή του λεγόμενου κιτς στην
αποτύπωσή του.
Στην συμπρωτεύουσα θα δούμε μια σχετική
έκθεση η οποία προέκυψε από το υλικό των
σεμιναρίων για το γυμνό, που έγιναν από τον
Τάσο Σχίζα, στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο,
με μοντέλο την Ελένη και περιλαμβάνει
43 φωτογραφίες, από ισάριθμα μέλη των
ομάδων «Φωτοπόροι» και «Φ».
Διάρκεια : 24 Μαΐου - 25 Ιουνίου 2019
Διεύθυνση: Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα)
Πληροφορίες: τηλ. 2310 271003 http://
www.kounio.gr/
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« Άνθρωπος και η Θάλασσα»

Η

φωτογραφική ομάδα των «Ταξιδευτών του Χρόνου» του εργαστηρίου φωτογραφίας
του Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε. (Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εφήβων),
αποτελούμενη από 15 μέλη - εφήβους και νέους ενήλικες - και τον εκπαιδευτή τους Μανώλη
Γ. Σαλαμαλέκη, παρουσιάζουν στο φιλόξενο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα» του
Δήμου Αθηναίων, έκθεση φωτογραφίας με τίτλο: « Ο Άνθρωπος και η Θάλασσα».
Οι «Ταξιδευτές του Χρόνου» αναζητώντας διαχρονικά την σύνδεση με την κοινωνία εκθέτουν
τις καινούργιες τους εικόνες, δηλώνοντας έντονα την επιθυμία και αναζητώντας μικρές στιγμές
του φανταστικού, του ιδανικού ταξιδευτή, του ταξιδευτή της θάλασσας. Πολλές ιστορίες για
ταξίδια έχουν γραφτεί περνώντας από γενιές σε γενιές, αλλά αυτές της θάλασσας μάγεψαν την
ανθρώπινη φαντασία.

Εγκαίνια: Πέμπτη 6 Ιουνίου
2019, ώρα 19.30
Διάρκεια: Μέχρι 16 Ιουνίου
2019
Διεύθυνση: Ηρακλειδών 66 &
Θεσσαλονίκης, Θησείο
Πληροφορίες: Πολιτιστικό
Κέντρο «Μελίνα»: 210
3452150 Πληροφορίες: Ε.
Σαλαμαλέκης.

 $( ' V&+!,!
Στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Ο

ι γνωστές πλέον στα φωτογραφικά δρώμενα «Συναντήσεις
της Πέμπτης», συνεχίζονται και τον Ιούνιο στο θέατρο της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα). Έλληνες
φωτογράφοι-μέλη του «Φωτογραφικού Κύκλου», επιλεγμένοι
από τον Πλάτωνα Ριβέλλη, παρουσιάζουν το καλλιτεχνικό έργο
τους, συζητούν μεταξύ τους για τις θεματικές, τις προσεγγίσεις
και τις επιλογές τους και απαντούν στις ερωτήσεις του κοινού.
Μία συνεργασία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τον
«Φωτογραφικό Κύκλο»]
Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων για τον Ιούνιο 2019 είναι:
6 Ιούνιου: Κώστας Καραμολέγκος, Βασιλική Κουμπάνη &
Αντιγόνη Μυριλάκου
13 Ιούνιου: Δημήτρης Γεωργακόπουλος, Νίκη Γουζούαση &
Θοδωρής Λερούνης
20 Ιουνίου: Παναγιώτης Ανδριώτης & Χριστίνα Σοροβού
27 Ιουνίου: Μυρτώ Κατραμάδου, Μάνια Μπενίση & Αθηνά
Παπαδάτου

 461 • 

27

 2019

 

29

ON LINE 

!+

  

O IMAGING - E 

!&%B ;

oc.sallopedsogroiy.wV+*,
ww//:ptth 
<$!# #K; ;m(+"#

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Στην Blank Wall Gallery

Σ

υνεχίζεται μέχρι την
Τετάρτη 29 Μαΐου η
έκθεση των φωτογραφικών
ομάδων ΦωτοΔυτικά και 443
Photographica, με τίτλο «Μαγική
Αυλή”. Η 443 Photographica
συναντάται σε μια οπτική διαλεκτική
με τα Φωτοδυτικά. Η Μαγική
Αυλή γίνεται ο συμβολικός χώρος
που συντίθεται η πραγματικότητα
μέσα από την αποτύπωση των
προσωπικών ερμηνειών του κάθε
φωτογράφου.
Διάρκεια : Μέχρι 29 Μαΐου 2019
Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 55
Κυψέλη
Πληροφορίες: 211.4052.138,
www.blankwallgallery.com

 Z' Instagrammers
Στους δρόμους της Αθήνας

Μ

ία τάση που επιτέλους φαίνεται να απλώνεται στην Αθήνα, είναι η προβολή
φωτογραφικών έργων - είτε τυπωμένων είτε ψηφιακών - σε διάφορα
κεντρικά σημεία της πόλης. Είναι άλλωστε γνωστό ότι, σε διεθνές επίπεδο, οι
τέχνες δραπετεύουν από τους κλειστούς τοίχους των γκαλερί και των μουσειών
και προβάλλονται σε υπαίθριους χώρους δίδοντας έτσι την ευκαιρία σε πολύ
περισσότερους επισκέπτες να τις δουν.
Η συγκεκριμένη έκθεση στόλισε την πρόσοψη του παλιού κτιρίου στην συμβολή
των οδών Αγίας Ειρήνης & Αιόλου αναβαθμίζοντας αισθητικά την περιοχή και
αναδεικνύοντας τον ιστορικό, αρχιτεκτονικό, εμπορικό και ανθρώπινο χαρακτήρα
του Τριγώνου. Διοργανώθηκε από την ομάδα Greek Instagramemers Events σε
συνεργασία με το Πρόγραμμα Πιλοτικής Αναβάθμισης του Εμπορικού Τριγώνου του
δήμου Αθηναίων.
Πληροφορίες: www.grevents.gr

EN.GRAMS
Booze Cooperativa

Μ

εταμοντέρνας φωτογραφικής προσέγγισης η ομαδική
έκθεση που πραγματοποιείται στο γνωστό αθηναϊκό

στέκι του Booze, με την συμμετοχή δώδεκα φωτογράφων.
Με τον φιλοσοφικό υπότιτλο «Να συνδιαλέγεσαι με τους
δαίμονές σου χωρίς να πιστεύεις ότι είσαι ο πιο δυνατός”,
έκαστος συμμετέχων προτείνει την δική του οπτική ερμηνεία.
Η έκθεση γίνεται σε επιμέλεια του Άρη Μιχαλόπουλου.
Συμμετέχουν: Coco Lenoix, Σταύρος-Χρήστος Βλαχάκης,
Βασίλης Γόνης, Ιωάννης Καμπάνης, Μανόλης Κασιμάτης,
Κωσταντίνος Κερασιώτης, Νέλλη Κολυβοδιάκου, Γιώργος
Διάρκεια : 31 Μαΐου - 16 Ιουνίου 2019
Λαθύρης, Χρήστος Μαρκαντώνης, Άρης Μιχαλόπουλος,
Διεύθυνση: OVERVIEW-Ikon,
Σπύρος Στάβερης και Εύα Τσακνή.
Booze Cooperativa, Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα
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