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Editorial
Ας χαλαρώσουμε ολίγον τι...
Αρκετά έχουμε ακούσει -και θα
ακούσουμε- στον προεκλογικό αγώνα
μέχρι να αρχίσουν τα «μπάνια του
λαού». Αλίευσα λοιπόν το παρακάτω
κείμενο που αναδημοσιεύεται (...)
σε διάφορα sites όπου περιγράφεται
με πολλές λεπτομέρειες
η... φωτογράφιση της Παναγίας στο
Άγιον Όρος το Σωτήριον Έτος 1903.
Φυσικά η ερμηνεία, η αποδοχή ή
η απόρριψη, οι εικασίες για την
ύπαρξη, την αυθεντικότητα ή όποιες
άλλες λεπτομέρειες που σχετίζονται με
την «επίμαχη» φωτογραφίας ανήκουν
στην ευθύνη του αναγνώστη.
Για την αντιγραφή,
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Μία πρόσφατη & αδιαμφισβήτητη φωτογραφία: η καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων...

 =&+=( $ +( >()  ?+ @!
Μια αμφιλεγόμενη φωτογράφιση θαύματος (;) τον Αύγουστο του 1903

Ή

ταν 21 Αυγούστου του 1903
(με βάση το παλαιό ημερολόγιο
που ακολουθεί το Άγιον Όρος).
Οι καμπάνες στο μοναστήρι του Αγίου
Παντελεήμονος, το επονομαζόμενο και

Θα ήταν, όμως, η τελευταία φορά της αυτής θεάρεστης πράξης. Τα οικονομικά της
Μονής δεν επέτρεπαν να συνεχισθεί για άλλη χρονιά το έργο της ελεημοσύνης. Ένας
από τους μοναχούς κρατούσε μια φωτογραφική μηχανή της εποχής. Από εκείνες
με την πλάκα, αντί για φιλμ. Σκέφτηκε να απαθανατίσει για τελευταία, έστω φορά,
το γεγονός της σύναξης των μοναχών και την πράξη της ελεημοσύνης. Τότε, αυτός

ρωσικό, χτυπούσαν χαρμόσυνα για να
καλέσουν μοναχούς και πιστούς. Ήταν
τότε παραμονές των «εννιάμερων» της
Παναγίας και σύμφωνα με τη συνήθεια
που επικρατούσε στο μοναστήρι,
έδιναν στους φτωχούς μοναχούς που
έμεναν στα εξαρτηματικά κελιά, τους
ονομαζόμενους «κελιώτες», λίγη βοήθεια.
Μία ελεημοσύνη. Στριμώχνονταν
οι κακόμοιροι, ταλαιπωρημένοι μα
ευτυχισμένοι απ’ τη χάρη του Θεού, στη
σειρά. Για να πάρουν την ελεημοσύνη από
τους άλλους μοναχούς του μοναστηριού.

ο μοναχός, ο Γαβριήλ, είδε κάτι θαυμαστό! Ανάμεσα στους μοναχούς προχωρούσε
μια μαυροφορεμένη γυναίκα. Δεν δίστασε. Άρχισε να φωτογραφίζει τα στιγμιότυπα.
Και τότε, αυτό που μόνο ο ίδιος έβλεπε, αποτυπώθηκε στο χαρτί της εποχής. Ήταν η
Παναγία, η Κυρία και Αρχόντισσα του Όρους, που λυπημένη γι’ αυτά που συνέβαιναν
εμφανίσθηκε για να τους δείξει ότι δεν πρέπει να σταματήσουν το καλό έργο της
ελεημοσύνης στους πτωχούς μοναχούς. Γι’ αυτό και επέτρεψε να την φωτογραφίσουν!
Και όταν ο φωτογράφος Γαβριήλ τους έδειξε τη φωτογραφία, δεν χρειάσθηκε πολύ
σκέψη για να καταλάβουν. Και συνέχισαν το έργο της ελεημοσύνης προς δόξαν
Θεού και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η φωτογραφία ήταν κρυμμένη για πολλά χρόνια
στο αρχείο της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος και μόλις το 1997 είδε το φως της
δημοσιότητας. Τη βλέπουν οι προσκυνητές, ως επιβεβαίωση του μεγάλου θαύματος,
στον χώρο του μοναστηριού. Την είδε και θαύμασε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος μαζί με τη συνοδεία του σε μία από τις επισκέψεις του στο Άγιον Όρος...

«   !  " # $ %&' !(  )"# *  ))#.
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DON MIGUEL RUIZ, 1952-. ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ & ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
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Αστείες καταγραφές...
Έχουν κι αυτές την αποφασιστική στιγμή τους!

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)3#$: Τάκης Τζίμας, ' 87$: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

=$*(: Άννα
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 &Μανουσάκη
!,%: Ιωάννα
,):
Νασδέκη
Φωτεινή
=$*(:
Αβραμάκου
Άννα Μανουσάκη

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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ΕΩΣ 250€ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ*
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
Απαθανατίστε τις καλύτερες στιγμές του καλοκαιριού.
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.canon.gr/cashback.

* Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 20 Μαΐου έως και 31 Ιουλίου 2019. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, για όσο υπάρχει απόθεμα.
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Οι τελευταίες εφαρμογές στην εικόνα

Ν

Οι εξελίξεις στο μέτωπο της artificial
intelligence προκύπτουν τόσο
γρήγορα ώστε πρέπει κανείς να
ενημερώνεται αδιάκοπα για να μην
χάσει την επαφή του. Καταλυτική

αι, αυτοί είναι οι κινητήριοι μοχλοί που δίνουν ώθηση και ζωή στο θαυμαστό
καινούργιο κόσμο των νευρωνικών δικτύων και των εικονικών μηχανών με
δυνατότητα μάθησης. Δεν υπάρχει ερευνητικό τημ στον κόσμο της ΑΙ αυτή τη στιγμή
που να μην μετέχουν ή να πρωτοστατούν κινέζοι επιστήμονες, με ότι αυτό συνεπάγεται
για τις ανακαλύψεις της επόμενης δεκαετίας. Αν θεωρούσαμε μέχρι στιγμής την

είναι η σημασία της έρευνας που
γίνεται κυρίως σε πανεπιστήμια της
Αμερικής και της Κίνας, κυρίως με
κινέζους!

πρωτοπορία των ΗΠΑ δεδομένη, ο επιστημονικός οργασμός στα μαθηματικά, τη
φυσική, το software engineering και στην ΑΙ που εντοπίζεται στην Ασία, κυρίως στην
Κϊνα και Ινδία, έχει τη δυναμική να αναδιατάξει το συσχετισμό δυνάμεων για το άμεσο
μέλλον του πλανήτη, αφού αυτός που κρατάει τα κλειδιά της επόμενης τεχνολογίας,
θα έχει και την επικρατούσα γενική ισχύ. Ο νοών νοείτω...
Λίγες ημέρες μετράει η ανακοίνωση ομάδας ερευνητών της Adobe και του
Πανεπιστημίου του Berkeley της Καλιφόρνια. Στην μόλις δημοσιευθείσα εργασία
τους με τίτλο “Detecting Photoshopped Faces by scripting” περιγράφεται μέθοδος
εντοπισμού εικόνων που έχουν αλλοιωθεί μέσω του εργαλείου Face Aware Liquify. Oι
ερευνητές “εκπαίδευσαν” το νευρωνικό δίκτυο CNΝ (Convolutional Neural Network)
χρησιμοποιώντας χιλιάδες πορτραίτα από το internet που είχαν δεχθεί επεξεργασία
και ρετούς με liquify αλλά και κάποια άλλα που είχαν ρετουσαριστεί στο χέρι.
Γνωστοποιώντας στο δίκτυο τη γνώμη ειδικών για το ποιά από αυτά είχαν αλλοιωθεί
ψηφιακά, καταφέραμε σταδιακά να το εκπαιδεύσουμε ώστε να τα αναγνωρίζει σε
σχεδόν άριστο βαθμό ως και 99%. Το άλλο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το ίδιο
software μπορεί να αποκαθιστά τις φωτογραφίες ώστε να επανέλθουν στην αρχική,
πριν την επεξεργασία, μορφή τους.
Η παραπάνω είδηση όμως χλωμιάζει σε εντυπωσιασμό αν συγκριθεί με την επόμενη.
Μια άλλη ομάδα συνεργαζόμενων ερευνητών από το Facebook και το Πανεπιστήμιο
της Washington κατάφερε να υλοποιήσει ένα παλιό όνειρο επιστημονικής φαντασίας.
Πως να δημιουργήσει δηλ. μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που έχει τη
δυνατότητα να κατασκευάζει αυτόματα, τρισδιάστατα μοντέλα ανθρώπων από
δισδιάστατη (λέγε με φωτογραφία) αναπαράστασή τους. Ο αντίστοιχος αλγόριθμος
που εξέλιξαν, ονομάζεται Photo WakeUp και παρουσιάστηκε επίσημα στο συνέδριο
Computer Vision & Pattern Recognition. Από μια απλή φωτογραφία επαρκούς
ανάλυσης, ο αλγόριθμος είναι σε θέση να κατασκευάσει ένα animated 3D αντικείμενο
με δυνατότητα κίνησης στο χώρο. Στα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα μερικά
παραδείγματα λειτουργούν καλύτερα από άλλα. Όμως είναι φανερό ότι η ιδέα έχει
τεράστιο μέλλον και σε μερικούς μήνες η πρόοδος θα είναι ασύλληπτη σε σχέση με τα
σημερινά δεδομένα. Η ανακοίνωση σχετίζεται αλλά δε χρησιμοποιεί ίδιο αλγόριθμο
με άλλη παρεμφερή της Samsung όπου μια ακίνητη εικόνα προσώπου άρχιζε να
ενεργοποιείται και να μιλάει. giphy.com
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Εξωτερική, εορταστική άποψη του γνωστού φωτογραφείου στην Λεωφ. Πατησίων 193

Μια παλιά, γνωστή παρέα: Αλέξ. Καμπανάος, Ν. Ακτίδης, Παν. Στεργιάκης & Μπάμπης Αλεξάνδρου

Με την κ.Μαίρη Καρανάσιου Δ/τρια PR & Δημοσίων Σχέσεων σε
μεγάλες εταιρίες και δεξιά ο γνωστός οδηγός αγώνων αυτοκινήτων
Κώστας Στεφανής

Με τον από πολλά χρόμια συνεργάτη & δεξί
του χέρι Γρηγόρη Τσίτο

Με τον φίλο του Λάκη Χαλκιά και τον υποδιευθυντή & Νο 2 στη L’OREAL
HELLAS Α.Ε. Γιώργο Χριστοδούλου

' /# Studio +,)$
Το χρυσό Ιωβηλαίο μιας πετυχημένης παρουσίας στον κλάδο γιόρτασε ο Παναγιώτης Στεργιάκης

Τ

ο Σάββατο 15 Ιουνίου, αργά το απόγευμα το STUDIO STERGIAKIS υποδέχτηκε γνωστούς και φίλους, συενργάτες
και καλούς του πελάτες για ένα ποτηράκι κρασί σε μία μικρή και σεμνή γιορτή για τα 50 χρόνια της επιχείρησης.
Το περιοδικό μας εύχεται στον αγαπητό φίλο, πολύ καλό φωτογράφο αλλά και εξαιρετικό επαγελματία Π.Στεργιάκη υγεία,
δύναμη και καλή συνέχεια για πολλά-πολλά ακόμη χρόνια στη δουλειά του!
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asselblad X1D II 50c
Ανανεωμένη medium format mirrorless
Στην δεύτερη ενσάρκωσή της η medium format
mirrorless X1D υλοποιείται με επαφική οθόνη
3,6in. Βελτιωμένο ηλεκτρονικό σκόπευτρο και
καινούργια μενού. Με το νέο app Phocus Mobile η
Χ1D II 50c συνεργάζεται αποδοτικά με iPad Pro και
το τελευταίας γενιάς iPad Air για τον έλεγχο των
λήψεων. Πλεονέκτημα αποτελεί η υποστήριξη από το
εκτεταμένο σύστημα ποιοτικών φακών XCD, HC/HCD,
Xpan και V-System.

Σ

το επίκεντρο της σχεδίασης βρίσκεται ο
ανανεωμένος αισθητήρας διαστάσεων

32,9x43,8mm 50Μegapixel,που έχει δυναμική περιοχή
14stop ενώ χάρη στην τεχνολογία Hasselblad Natural
Colour αποδίδει πιστά τους χρωματικούς τόνους.
Η μηχανή υποστηρίζει RAW format αρχεία 16-bit και
full resolution JPEG. Στον τομέα της σκόπευσης έχουν
επέλθει μεγάλες αλλαγές εφόσον εκτός από την μεγάλη

 465 • 

24 IOYNI 2019





10

ON LINE    

O IMAGING - E 



και ευανάγνωση επαφική οθόνη
3,6in. στην πλάτη, έχει βελτιωθεί
θεαματικά το EVF υιοθετώντας
προηγμένο OLED panel με ανάλυση
3,69 εκ.dot και μεγέθυνση 0,87x.
Για πρώτη φορά είναι δυνατόν να
απεικονιστούν στο EVF τα μενού για
καλύτερη εργονομία. Στις λειτουργίες
αφής της οθόνης (που έχει refresh
60fps) περιλαμβάνονται πλέον
χειρονομίες (gestures) όπως pinch and
swipe, μετατόπιση σημείου εστίασης
και αυξομείωση μεγέθους σημείου
εστίασης.
Ανανεωμένα είναι και τα ηλεκτρονικά
με .εμφανές όφελος στο χρόνο
εκκίνησης που έχει μειωθεί στο μισό,
στο refresh και την οθόνης LCD και του
EVF, την πιο γρήγορη προεπισκόπηση
και την διαχείριση των JPEG (για πρώ τη
φορά μπορεί να επιλεγεί αποθήκευση
αποκλειστικά σε JPEG χωρίς να
συνοδεύεται από RAW). Ταχύτερο είναι
και το burst mode 2,7fps ενώ θετικά
επηρεάζεται και η απόκριση autofocus.
Στα πρόσθετα χαρακτηριστικά αξίζει
να αναφερθεί το ενσωματωμένο
πλέον GPS (που στο προηγούμενο
μοντέλο χρεωνόταν εξτρά ως εξωτερικό
εξάρτημα). Παραπέρα, η αποθήκευση
γίνεται σε διπλό slot καρτών μνήμης
SDHC/XC UHS-II με διπλή σειρά
επαφών ώστε να επιτυγχάνεται max
ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων.
Η μηχανή τροφοδοτείται από μπαταρία
χωρητικότητας 3400mAh που
φορτίζεται είτε εξωτερικά με ξεχωριστό
φορτιστή είτε μέσω USB.
Η Hasselblad ξανασχεδίασε το app
Phocus Mobile για iOS. Συνεργάζεται
με iPad Pro ή το τελευταίο iPad Air και
όχι μονον ελέγχει τη ληψη αλλά μπορεί
να μεταφέρει και να αποθηκεύσει
τα αρχεία RAW για επεξεργασία
υποστηρίζοντας πλήρως tethered
shooting μέσω WiFi ή USB-C.
Mαζί με την ανανεωμένη X1D II 50c
αναγγέλθηκε και ο πρώτος zoom
XCD φακός 35-75mm f/3,5-4,5 που
χρησιμοποιεί σύστημα εσωτερικής
εστίασης για να διατηρήσει μικρό το
φυσικό μέγεθος. Είναι ισοδύναμος με
28-58mm με όρους full frame, ζυγίζει
1115γρ. Και έχει διάμετρο φίλτρου
77mm. H διάθεση θα αρχίσει το
φθινόπωρο.
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Επωφεληθε
ίτε!
Σας συμφέρ
ει!



€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

Παράταση
προσφοράς
λόγω
μεγάλης
ζήτησης!

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;
• Μπες τώρα στο eshop www.photo.gr/subscription και αγόρασε αυτή τη μοναδική επετειακή προσφορά ή
• Τηλεφώνησε στο 210 8541400
(Το δώρο θα σου αποσταλεί μαζί με το επόμενο -κανονικό- τεύχος Νο 261 που θα κυκλοφορήσει 4 Ιουλίου
Η προσφορά παρατείνεται μέχρι 6 ΙουËίου 2019

MAΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 | 5
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Ενιαίος κανονισμός για τις χώρες-μέλη που θα ενσωματωθεί το αργότερο σε ένα χρόνο

Μ

ετά την επίσημη δημοσίευση της οδηγίας Commission Delegated Regulation (EU)
2019/945 και Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 πλέον οι χώρες μέλη Ευρωπαϊκής
Ένωσης οφείλουν να υιοθετήσουν κοινό πλαίσιο κανονισμού για την πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών
από ιδιώτες. Η αντίστοιχη ευρωπαϊκή αρχή European Aviation Safety Agency (EASA) θα επιβλέπει την
εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου καθώς και την ελεύθερη διακίνηση των αντίστοιχων drones. Όπως
δήλωσε ο Patrick Ky, διοικητικός διευθυντής EASA,”Η Ευρώπη θα είναι η πρώτη περιοχή πουέχει ένα πλήρες
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που εξασφαλίζει την ασφαλή και βιώσιμη κυκλοφορία των drones είτε
ως χόμπι είτε για εμπορικούς λόγους. Η εφαρμογή ενιαίου κανονισμού θα ενισχύσει τις επενδύσεις, την
επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη σε αυτό τον πολλά υποσχόμενο τομέα”
Ο νέος ενιαίος κανονισμός αφορά χομπίστες και επαγγελματίες ώστε όλοι να γνωρίζουν με απλό τρόπο τι
επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Οι προβλέψεις είναι συγκεκριμένες και λεπτομερείς και καλύπτουν και τον απλό
χρήστη και τις πιο σοβαρές επαγγελματικές αποστολές. Επίσης προβλέπει τι εκπαίδευση απαιτείται για κάθε
κατηγορία χρήστη. Οι χρήστες θα έχουν ένα χρόνο προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν για τον κανονισμό
εφόσον μετά την επίσημη δημοσίευση, οι χώρες μέλη έχουν προθεσμία ενός χρόνου να τον ενσωματώσουν,
καταργώντας όλες τις προηγούμενες διατάξεις.Έτσι κάθε ευρωπαίος πολίτης που θα ταξιδεύει ή θα μετακινείται
για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους σε άλλη χώρα μέλος, δεν θα βρίσκεται στο σκοτάδι όπως τώρα
όπου σε κάθε χώρα ισχύουν διαφορετικοί κανόνες.
Στην σελίδα της υπηρεσίας EASA δημοσιεύονται χρήσιμες πληροφορίες για τον οδικό χάρτη εφαρμογής του
νέου κανονισμού EASA drone page.
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Ευελιξία, ταχύτητα, ποιότητα εκτύπωσης & οικονομία!

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

Epson SureLab SL-D800
Ο SL-D80 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευελιξία των μέσων,
υποστηρίζει γυαλιστερό, ιλουστρασιόν και ματ χαρτί, σε πλάτη ρολών
που κυμαίνονται από 89 χιλ. έως 210 χιλ. και μήκη 50 χιλ. έως 1.000
χιλ. με εντυπωσιακή ταχύτητα παραγωγής 360 φωτογραφιών (15 x 10
εκ.) ανά ώρα (PPH) και υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, με ευρεία γκάμα
χρωμάτων, βαθιά μαύρα και εξαιρετικά γυαλιστερό φινίρισμα.

 465 • 
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Οικονομική απόδοση
Αθόρυβος
Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
Μεγάλη παραγωγικότητα
Χαμηλή κατανάλωση
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 color management
Στην iFocus από την Photometron & την Digitrade

T

ο iFocus.gr σε συνεργασία με τις εταιρίες Photometron & Digitrade και με την υποστήριξη της Canon, της Datacolor και
της ViewSonic διοργανώνουν δωρεάν σεμινάριο Διαχείρισης Χρώματος (Color Management)! Σε αυτό το δίωρο σεμινάριο
θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένη σειρά διαχείρισης χρώματος από αρχή της λήψης, μέχρι την τελική εκτύπωση ή προβολή.
Περιλαμβάνονται: Καλιμπράρισμα εστίασης φακού (AF calibration), Χρωματική τονικότητα περιβάλλοντος (white balance/
color balance), Χρωματικό προφίλ αισθητήρος της μηχανής (sensor profiling), Ρυθμίσεις και παραμετροποίηση οθόνης (monitor
calibration) Ρυθμίσεις και παραμετροποίηση προβολής (projector/cinema calibration), Ρυθμίσεις και παραμετροποίηση
εκτύπωσης (printer calibration). Θα χρησιμοποιηθούν Ψηφιακές μηχανές της Canon, όργανα Calibration της Datacolor και
επαγγελματικές οθόνες VP series της Viewsonic. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν με εισηγητή τον Σάκη Μυλωνά από την
εταιρία Photometron και θα πραγματοποιηθεί στον χώρο εκδηλώσεων της iFocus Photo Gallery τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου (οι
θέσεις έχουν εξαντληθεί) αλλά και την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 στις 19:00.
Δηλώσεις συμμετοχής στο info@ifocus.gr ή στο dora@ifocus.gr

Olympus teleconverter
M.Zuiko Digital 2x MC-20

Α

ρχισε η διάθεση σε παγκόσμιο επίπεδο του teleconverter MC-20
o οποίος είχε αναγγελθεί τονΙανουάριο. Έχει σχεδιαστεί ειδικά
για τους φακούς M.Zuiko Digital 300mm f/4 IS Pro και ED 40-150mm
f/2,8 Pro καθώς και με τον αναμενόμενο ED 150-400mm f/4,5 TC1.
Αποτελεί αρκετά περίπλοκη σχεδίαση αφού περιέχει 9 οπτικά στοιχεία
σε 4ομάδες και είναι στεγονοποιημένο για υγρασία και σκόνη. Η τιμή
στις ΗΠΑ είναι 399 δολ.
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K'+ $8 Canon
Στη Θεσσαλονίκη

Τ

ο Canon Treasure Hunt, έρχεται στις 28 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη, για να
προσφέρει περιπέτεια στην καρδιά του καλοκαιριού. Το ενδιαφέρον αυτό happening
πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά πέρσι στην Αθήνα και ενθουσίασε όσους έλαβαν μέρος.
Πρόκειται για ένα πρωτότυπο παιχνίδι που εκτυλίσσεται σε γνωστά σημεία της πόλης, με τη
συμμετοχή 35 ομάδων. Η αποστολή είναι να ολοκληρώσουν τη «μυστική διαδρομή» και
να φτάσουν στο σημείο του τερματισμού, όπου τους περιμένουν πλούσια δώρα! Ως bonus,
στην πορεία της διαδρομής, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και
να δοκιμάσουν τις δυνατότητες των εκτυπωτών Canon και των mirrorless φωτογραφικών
μηχανών της εταιρείας, αλλά και των νέων στιγμιαίων φωτογραφικών μηχανών Zoemini C
& S που είναι ιδανικές για λήψη και άμεση εκτύπωση φωτογραφιών. Όσοι ενδιαφέρονται
πρέπει να συγκεντρώσουν την ομάδα τους (μέχρι 5 συμμετέχοντες ανά ομάδα) και να
εγγραφούν όλοι, ακολουθώντας το σχετικό link, και πατώντας στο κουμπί

«ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ TREASURE
HUNT». Οι θέσεις είναι περιορισμένες,
οπότε οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
κινηθούν άμεσα! Την Παρασκευή 28
Ιουνίου στις 17.00 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη
ξεκινάει η συναρπαστική περιπέτεια
Canon Treasure Hunt!
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν email
επιβεβαίωσης με λεπτομέρειες για την
ημέρα του Treasure Hunt.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα
www.canon.gr/events.

Huawei
Ανεπιθύμητες διαφημίσεις

Σ

α να μην έφθαναν τα προβλήματα της Huawei με την αμερικανική
κυβέρνηση, και τις παρενέργειες με το λειτουργικό της Google
που πρέπει να αντικατασταθεί μεσοπρόθεσμα από τα smartphones της
εταιρίας, και ξαφνικά η κινέζικη εταιρία βρίσκεται σε καινούργια κρίση.
Ξαφνικά στις οθόνες κάποιων smartphones συμπεριλαμβανομένης
της νέας ναυαρχίδας Ρ30Pro άρχισαν να εμφανίζονται ‘απρόσκλητες”
και “ανεξήγητες” διαφημιστικές οθόνες κλειδώματος (lockscreens)
προερχόμενες από το www.booking.com. Οι διαμαρτυρίες κατέκλυσαν
τα social media, δημιουργώντας κύμα αρνητικής δημοσιότητας που
είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Huawei στη δεδομένη
συγκυρία. Η εταιρία μέχρι στιγμής δεν έχει παράσχει μια λογική
εξήγηση παρά μόνον ότι ...ερευνά το θέμα.
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Σας δίνουμε τα φώτα μας...
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Fujifilm Instax Mini LiPlay
Μοναδικές instant φωτογραφίες που μιλάνε!

T

o θαύμα Instax είναι ένα μοναδικό φαινόμενο που ούτε η ίδια η Fujifilm δεν έχει
εξηγήσει. Μέσα στην ψηφιακή δίνη και την καθολική επικράτηση smartphoneς
κλπ. οι Instant μηχανές και τα αντίστοιχα αναλώσιμα της Fujifilm αντιστέκονται και
φέρνουν μεγάλη κερδοφορία στην εταιρία. Στα πάρτι, στις κοινωνικές εκδηλώσεις, στα
ταξίδια, όπου συναντιούνται άνθρωποι οι Instax γίνονται πόλος έλξης και αντικείμενο
αγάπης. Το καινουργοφερμένο μοντέλο στην οικογένεια είναι η μικρή Instax Mini
LiPlay που έχει αισθητήρα 5Megapixel, καταχωρεί κάθε φωτογραφία και στην

 465 • 
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ψηφιακή μνήμη (κάρτα microSD)
και πρωτοτυπεί γιατί ταυτόχρονα
αποθηκεύει ένα audio clip 10sec.
για κάθε εικόνα. Το περίεργο είναι ο
τρόπος καταχώρησης της ηχητικής
πληροφορίας. Το πετυχαίνει
λοιπόν τυπώνοντας ένα QR Code
στο περιθώριο της εικόνας. Μόλις
κάποιος σκανάρει το QR Code
τότε αυτόματα το αρχείο ήχου
αναπαράγεται στο smartphone ή
tablet. Ο ήχος καταγράφεται από το
μικρόφωνο της Instax Mini LiPlay
και μπορεί να είναι ένα μήνυμα
φωνής, τραγούδι, περιβαλλοντικός
ήχος και οτιδήποτε άλλο. Η λήψη
γίνεται αρχικά με ψηφιακό τρόπο
μέσω του 5Μegapixel αισθητήρα
ώστε οι χρήστες να διαλέγουν
ποιές φωτογραφίες θέλουν να
εκτυπώσουν. Από τεχνικής πλευράς
ο φακός έχει ισοδύναμη εστιακή
απόσταση 28mm και φωτεινότητα
f/2, το κλείστρο χρονίζεται ως
1/8000sec. και η ευαισθησία
κυμαίνεται από ISO 100-1600.
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Lightroom
Τώρα διαθέσιμο μέσω Apple App Store

Γ

ια πρώτη φορά οι χρήστες Μac θα μπορούν να αγοράζουν συνδρομή από το
ανανεωμένο marketplace της Apple για το πιο δημοφιλές πρόγραμμα διαχείρισης
φωτογραφιών. Θα διατίθεται είτε με μηνιαία συνδρομή $9.99 ή ετήσια $118,99. Δηλ.
θα κοστίζει ακριβώς το ίδιο σαν η προμήθεια να γινόταν απευθείας από την Adobe
αν και η τελευταία θα υποχρεώνεται να καταβάλει προμήθεια 30% στην Apple όπως
και οποιοσδήποτε άλλος software developer. Μέχρι στιγμής οι χρήστες Μac δεν είναι
ευθέως υποχρεωμένοι αγοράζουν software αποκλειστικά μέσω appstore, κάτι που
η Apple έχει επιβάλει στην πλατφόρμα iOS. Mερικοί μάλιστα πιθανολογούν ότι η
Adobe έχει πετύχει ειδική συμφωνία χάρη στη μονοπωλιακή της θέση και η κίνηση

αυτή θα εξαναγκάσει και άλλους
software developers να έλθουν στην
κερδοφόρα αγκαλιά του appstore.
Σημειώνουμε ότι η Adobe κατάφερε
να κλείσει με κερδοφορία ρεκόρ
το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο της
χρονιάς (*ως 31 Μαΐου 2019) με τζίρο
2,74δις δολ. δηλ. 25% βελτίωση από
την αντίστοιχη περυσινή σαιζόν!

Fujifilm NEOPAN 100 Acros
Επιστροφή του α/μ

Σ

την παραγωγή επιστρέφει το ασπρόμαυρο
Neopan Acros ενθουσιάζοντας τουςφίλους των
αναλογικών μέσων. Και μάλιστα θα υλοποιηθούν
βελτιώσεις στην εμουλσιόν για πιο λεπτόκοκκο
αποτέλεσμα. Αρχικά θα πωλείται μόνον στην
Ιαπωνία. Το φιλμ θα εφαρμόζει την τεχνολογία
Fujifilm Superfine-Σ και θα έχει βασική ευαισθησία
ISO100 ενώ για να διακρίνεται από την προηγούμενη
γενιά της οποίας η παραγωγή διακόπηκε πριν
ένα χρόνο, θα ονομάζεται Acros II. Όπως δήλωσε
ο πρόεδρος Fujifilm κος Κenji Sono, η εταιρία
ανταποκρίθηκε στις παρακλήσεις πολλών χρηστών
να επαναφέρει το φιλμ και μάλιστα με βελτιώσεις
που αντανακλούν την τεχνολογική εξέλιξη.
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SAWGRASS SG800

GRAPHTEC
CE6000-60 (24’’)
SEFA HEAT PRESS

 465 • 

24 IOYNI 2019





22

ON LINE    

O IMAGING - E 



ikon
Στα σκαριά top
model mirrorless

Η

είδηση υπέβοσκε από καιρό
στα sites που ειδικεύονται σε
...διαρροές και μελλοντολογίες,
αλλά τώρα επιβεβαιώνεται από
επίσημα χείλη. Δια στόματος του
κ.Τοshikazu Umatate γενικού
διευθυντή Βusiness Develoment
Division, R&D Division, ο ιαπωνικός
ιστότοπος Νikkon Kogyo Shimbun
έγραψε ότι η Nikon προτίθεται
να παρουσιάσει μια κορυφαία
mirrorless χωρίς να διευκρινίζεται
ο χρονικός ορίζοντας αλλά θα
είναι στην κατηγορία της DSLR D5.
Προδιαγραφές, ανάλυση αισθητήρα
κλπ. παραμένουν στη σφαίρα των
εικασιών.

Sony Animal Eye AF
Tώρα και στην crop sensor Alpha 6400

M

ε την έκδοση firmware version 2.00 της APS-C mirrorless a6400 υλοποιείται
δυνατότητα Animal Eye AF δηλ. αυτόματη εστίαση στα μάτια ζώου, το οποίο
αποτελεί προέκταση της λειτουργίας Eye AF που πλέον υπάρχει σε όλα τα μοντέλα
full frame της εταιρίας. Αρχικά το Animal Eye AF ενσωματώθηκε στα μοντέλα a7R III
και a7 III. Με το firmware update επέρχονται και άλλες βελτιώσεις όπως υποστήριξη
ασύρματου remote control κλπ. Υπενθυμίζουμε ότι το Animal Eye AF βασίζεται σε
αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να αναγνωρίσει τα μάτια κατοικιδίων
ζώων και να καθοδηγήσει κατάλληλα το autofocus. Συνδυάζεται με τη λειτουργία
AF-C και ενεργοποιείται με το πάτημα του shutter release ως το μέσον της διαδρομής.

-Rite
Colorchecker σε όλα τα μεγέθη!

Τ

ο γνωστό μας χρωματικό δειγματολόγιο
αναφοράς (στόχος) ColorChecker
της Xrite που χρησιμοποιούν για
καλιμπράρισμα φωτογράφοι, γραφίστες
και βιντεολήπτες, πλέον θα διατίθεται
σε μεγέθη Classic Nano (24x40mm),
Classic Mini (63x109mm), Classic Original
XL (53,4x37m4cm) και Classic Mega
(100x152cm). Αξιοποιώντας το στόχο
και το ανάλογο συνοδευτικό software oι
χρήστες μπορούν να δημιουργούν προφίλ
ICC ή DNG ή να συγκρίνουν τη χρωματική
παλέττα σε οποιοδήποτε χρωματικό
μοντέλο. Ο στόχος επίσης είναι δημοφιλής
στους κύκλους των επαγγελματιών
κινηματογραφιστών, για τους οποίους
διατίθεται σε τρία μεγέθη Original, XL &
Mega.
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Pieter Ten Hoopen
Ένας Nikon Ambassador καταγράφει μαρτυρίες
από την παγκόσμια προσφυγική κρίση.

Η

σειρά φωτογραφιών του Pieter, ο οποίος ήταν υποψήφιος σε δύο
κατηγορίες στα φετινά World Press Photo Awards, αποκαλύπτει
ιστορίες οικογενειών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις χώρες τους
σε αναζήτηση καλύτερης ζωής.
Για περιβαλλοντικούς, πολιτικούς, οικονομικούς ή πολιτισμικούς λόγους,
σήμερα ο αριθμός των προσφύγων είναι μεγαλύτερος από ποτέ και 68,5
εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα
τους. Μεταξύ αυτών, 25,4 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες και πάνω από
τους μισούς κάτω των 18 ετών1. Εξοπλισμένος με τη φωτογραφική
μηχανή Nikon D850 και την mirrorless Z 7 καθώς και φακούς Nikkor,
ο Pieter θέλησε να καταγράψει την κρίση με διαφορετικό τρόπο
παρουσιάζοντας μικρές προσωπικές ιστορίες και όχι αριθμούς.
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Ο ίδιος σχολίασε «Σήμερα, όπως γίνεται η
καταγραφή των προσφύγων, οι άνθρωποι
συχνά καταλήγουν να γίνονται απλοί
αριθμοί, στατιστικά στοιχεία. Εγώ ήθελα να
δείξω μια διαφορετική άποψη. Τι σημαίνει
για τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν
τα σπίτια τους και γιατί; Πώς μπορούμε
να καταλάβουμε τι έχουν βιώσει αυτοί
οι άνθρωποι; Ένα από τα πιο ουσιώδη
πράγματα που έχουμε όλοι είναι η αγάπη,
επομένως θέλησα να δημιουργήσω μια
ιστορία γύρω από την αγάπη, για το πώς
είναι η κινητήρια δύναμη που δίνει θετική
διάθεση στη ζωή μας, που μας δίνει ελπίδα
και μας βοηθά να ξεπεράσουμε κάθε
δύσκολη στιγμή.»
Το project του Pieter ξεκίνησε με την
καταγραφή της ζωής των μεταναστών
που εγκατέλειψαν τη Συρία και βρήκαν
καταφύγιο στην Κωνσταντινούπολη, καθώς
και των προσφύγων από τα περίφημα
μεταναστευτικά καραβάνια που φεύγουν
από την Κεντρική Αμερική και κινούνται
προς τα σύνορα ΗΠΑ και Μεξικό.
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ / ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138

ATHENS
PHOTO
FESTIVAL
2019

13.6 - 28.7

75 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ | 30 ΧΩΡΕΣ

ON LINE    

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

© Chloe Rosser
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“Βρέθηκε το μέλλον”

Ο

επί σειρά ετών καθηγητής στο
εργαστήριο φωτογραφίας της
Α. Σ. Κ. Τ., Μανώλης Μπαμπούσης
παρουσιάζει τα ποιήματά του στο νέο
του βιβλίο “Βρέθηκε το μέλλον” από
τις εκδόσεις Σμίλη. Φωτογράφος και
αρχιτέκτων, έχει εκθέσει πολλές φορές
τα έργα του σε διάφορα σημεία της
Ελλάδας ενώ συνεργαζόταν στενά με τον
καταξιωμένο Γιάννη Κουνέλη. Σήμερα
μας προτείνει την ποίησή του, άλλωστε
όλες οι τέχνες έχουν το κοινό στοιχείο
της ανάγκης για δημιουργία. Η επιμέλεια
του βιβλίου έγινε από τον Δημήτρη
Γλυφό.

 
Τριάντα ματιές κοιτούν την Αθήνα

Έ

νας από τους ανθρώπους της αθηναϊκής πνευματικής σκηνής που επί
σειρά ετών γράφει, μελετά και φωτογραφίζει με τον πιο ενδιαφέροντα
τρόπο την πρωτεύουσα, επιμελείται τώρα μια ομαδική έκθεση με
τίτλο “Αστική Τομογραφία”. O δημοσιογράφος και συγγραφέας Nίκος
Βατόπουλος παρουσιάζει καταρχήν τα πρόσφατα βιβλία του “Περπατώντας
στην Αθήνα” και “Μικροί Δρόμοι της Αθήνας” (εκδόσεις Μεταίχμιο). Το
ίδιο Σαββατοκύριακο εγκαινιάζεται και η φωτογραφική έκθεση «Αστική
τομογραφία», στην οποία μετέχουν 30 φωτογράφοι που αποτυπώνουν τη
δική τους οπτική για την πόλη.
Συμμετέχουν οι φωτογράφοι: Δημήτρης Αθηνάκης, Καλλιόπη Ασαργιωτάκη,
Βασίλης Γεροντάκος, Ηλίας Γεωργουλέας, Αθηνά Γκριτζάλα, Αργύρης
Δρόλαπας, Γιώργος Θάνος, Λίζη Καλλιγά, Ενη Κούκουλα, Κλεοπάτρα
Κουρλαμπά, Νίκος Λεοντόπουλος, Φάνης Λογοθέτης, Κώστας Μασσέρας,
Δημήτρης Μυτάς, Ανθιμος Ντάγκας, Ανθή Ξενάκη, Αλεξ Παπαϊωάννου,
Στέργιος Παπαδάκης, Ηώ Πάσχου, Κώστας Πήττας, Κωνσταντίνος Πίττας,
Γιάννης Πορφυρόπουλος, Βασίλης Πουλαρίκας, Βαγγέλης Πουλής, Βασίλης
Πρωτοπαπάς, Τάσος Σαλτερής, Κυριάκος Συφιλτζόγλου, Στάθης Τζουβάρας,
Ηλίας Τσαουσάκης, Βιργινία Φιλιππούση.
Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του Πολιτιστικού
Ίδρυματος Ομίλου Πειραιώς με τίτλο «ΘεΑθήναι», δηλαδή την πέμπτη
ετήσια δράση του αφιερωμένη σε θέματα ιστορίας και πολιτισμού της
Αθήνας.
Διάρκεια: Μέχρι 23 Ιουνίου 2019
Διεύθυνση: Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος στον Ταύρο.
Πληροφορίες: www.piop.gr
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Μ

ε το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, τα εργαστήρια όλων των ειδών κάνουν και την τελική τους έκθεση όπου ουσιαστικά
παρουσιάζουν τα δημιουργικά αποτελέσματα της χρονιάς που πέρασε. Και ο Ιούνιος φαίνεται πως είναι ο πιο κατάλληλος
μήνας γι’ αυτό. Έχουμε ήδη παρουσιάσει σε προηγούμενα τεύχη πολλές από αυτές τις εκθέσεις και συνεχίζουμε:

*+,$ # .+
Ομαδική έκθεση

Π

ριν δέκα χρόνια ακριβώς ιδρύθηκε η Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας
ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στα πολιτιστικά της πόλης με
εκθέσεις, ημερίδες, μαθήματα και φωτογραφικές εξορμήσεις. Η φετινή έκθεση
της ομάδας έχει ελεύθερο θέμα ως εσκεμμένη επιλογή. Η έκθεση θα είναι στο
πάρκο των Αγίων Αναργύρων μέχρι τις 24 Ιουνίου 2019, παράλληλα με τις
μουσικές εκδηλώσεις της Εύηχης πόλης 2019.
Διάρκεια: Μέχρι 24 Ιουνίου 2019
Διεύθυνση: Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς, Βέροια
Πληροφορίες: https:///antithesisphoto/

)/ :; “A%:<”
…για τη Φωτογραφία

Τ

ην ετήσια έκθεσή τους από τις θεωρητικές εργασίες της ομάδας, σε επιμέλεια της Κατερίνας
Ντόνα, εγκαινιάζει άλλη μία μικρή αθηναϊκή ομάδα στον Πολιτιστικό Χώρο «παίρνω
ΑΜΠΑΡΙΖΑ». Συμμετέχουν: Αρβανίτη Αναστασία, Δαδάρου Αθανασία, Κουκουλογιάννης
Βαγγέλης, Κουτσίκου Δέσποινα, Μπουρλάκος Διονύσης, Παπαδοκωστόπουλος Άρης,
Παπαδοκωστόπουλος Νάσος, Σάχερ Αντιγόνη, Σολωμού Μαρία, Σταμάτη Βαρβάρα, Τρουλλινός
Γιάννης και Φώσκολου Ιωάννα.
Διάρκεια: 28 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2019
Διεύθυνση: Γαλακηδών 11, Γαλάτσι
Πληροφορίες: https://pernoampariza.wordpress.com

F14 Gallery
“Intro” στη Θεσσαλονίκη

Η

έννοια της εισαγωγής με τις διάφορες εκδοχές
της, η οποία σίγουρα παραπέμπει στην
εισαγωγή νέων μαθητών στον μαγικό κόσμο
της φωτογραφίας. Πρόκειται συγκεκριμένα
για την έκθεση των μαθητών του f14-κοινόν
φωτογράφων. Συμμετέχουν οι: Natia Kiknadze,
Κώστας Κουρτέσης, Gvantsa Modebadze, Νίκος
Νικολαΐδης, Κυριακή Παπαγρηγορίου, Πέτρος
Παπαμιχαηλίδης, Αγγελική Σκαρλάτου, Ξένια
Τερσενίδου, Ηλιάννα Τσιαμούλη και Γεωργία
Χρυσοστομίδου.
Διάρκεια:28 Ioυνίου - 31 Οκτωβρίου 2019
Διεύθυνση: Μητσαίων 3, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: 2310 244.714, www.f14.gr,
info@f14.gr
Φωτ.: Ηλιάννα Τσιαμούλη
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Το σώμα ως φωτογραφική μελέτη

Ο

ι τελειόφοιτοι του Δ. ΙΕΚ Κηφισιάς ερμηνεύουν
την γύμνια και την γυμνότητα μπροστά στον
φωτογραφικό φακό για την έκθεση “Corpus” που
πραγματοποιείται στους ωραίους χώρους του παλαιού
Πιλοποιείου Πουλόπουλου στο Θησείο. Οι επιβλέποντες
καθηγητές Ιουλία Λαδογιάννη και Τάσος Παπαδόπουλος
γράφουν: “Το να είναι κανείς γυμνός αποτελεί μια
φυσική κατάσταση, το να είναι όμως σε κατάσταση
γυμνότητας προϋποθέτει ότι γίνεται αντικείμενο
παρακολούθησης, θέασης και παρατήρησης. Πάνω σε
αυτό το δίπολο ακροβατεί η φωτογραφία, δέσμια του
«ρεαλισμού» που της προσδίδει η φωτογραφική αποτύπωση. Οι συμμετέχοντες
στην έκθεση προσεγγίζουν με το δικό τους τρόπο τη γύμνια και τη γυμνότητα του
ανθρώπινου σώματος τοποθετώντας το στη σύγχρονη ζωή, απομυθοποιώντας
την «ιερότητά» του, «θολώνοντας» την πραγματικότητά του, αμφισβητώντας ή
τονίζοντας την έλξη και τον πόθο που δημιουργεί”.
Συμμετέχουν αλφαβητικά: Αγαπάκης Σπυρίδων, Γραμματικού Δήμητρα,
Καλούδης Ερωτόκριτος, Κάνιου Παναγιώτα, Κάρτα Άννα, Μαυρουδή Νεφέλη,
Μουμίν-Τσατσούλης Ακίμ-Ιωάννης, Ναλμπάντης Αντώνιος, Νικολαρόπουλος Δημήτριος, Παρασκευάς
Νικόλαος, Πασπάτης Δημήτριος, Ρέντζη Μαρία, Ρηγόπουλος Ιωάννης, Στάικου Γεωργία, Συλαιούνης
Αδάμ, Τριάντη Σμαράγδα, Τσαουσάκης Παύλος, Χούλης Ειρηναίος, Χρήστου Παναγιώτης και
Χριστοδουλόπουλος Βλάσης.
Διάρκεια: Μέχρι 27 Ιουνίου
Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Αθήνα

BlackBox Photography
Η πρώτη έκθεση

Η

έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα της
προσπάθειας νέων φωτογράφων να
γνωριστούν με τις εκφραστικές δυνατότητες της
φωτογραφίας και την ιστορία της. Ερχόμενοι
σε επαφή με σημαντικά φωτογραφικά έργα, οι
συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν την
προσωπική τους ματιά. Καθώς η μεγαλύτερη
επιβράβευση για τον φωτογράφο παραμένει η
ίδια η φωτογραφική διαδικασία, η έκθεση δεν
συνιστά παρά μία πρώτη στάση στη μακριά
διαδρομή της μάθησης και της δημιουργίας.
Συμμετέχουν οι Σπύρος Βλάχος, Μαρία Βόλτση,
Χριστίνα Δημητριάδου, Σπύρος Κουμούνδρος,
Τζίνα Λεβέντη, Γιώργος Μακρής, Σοφία Μάλκα,
Φραντσέσκα Μολάι , Γιάννης Μονογυιός, Άλκηστις
Ολυμπίου, Θανάσης Τερέζης. Επιμέλεια: Γιάννης
Σίμος.
Διάρκεια: Μέχρι 30 Ιουνίου
Διεύθυνση: Λέκκα 31 & Κολοκοτρώνη
Σύνταγμα, 3ος όροφος
Πληροφορίες: www.blackbox-photography.
com
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη

Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

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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€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016
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€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016





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

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom

Cover_.indd 1

28/9/2017 5:00:52 μμ

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

Cover.indd 1

01

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

9 771105 394004

42

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

09

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

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

9 771105 394004

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

!


!


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

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
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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

31/5/2018 1:24:22 μμ
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