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Editorial

To Instagram or not to Instagram?
Υπαρξιακή κρίση για το πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο των φωτογράφων;
Aνάμεσα στα social media το Instagram έχει κερδίσει
κατά κράτος τους φωτογράφους. Σχεδόν δεν
υπάρχεις χωρίς Ιnstagram... Αρκετοί θεωρούν ως
αν όχι μοναδικό, τουλάχιστον ως άκρως αξιόπιστο
δείκτη επαγγελματικής επιτυχίας την απήχηση στο
Ιnstagram. Που μετριέται βέβαια με τον αριθμό
των ακολούθων κλπ. Ένας καλός φωτογράφος
“πρέπει” να έχει δεκάδες χιλιάδες ακολούθους. Αν
τα νούμερά του ...πέφτουν, οφείλει να ανησυχεί.
Αν διατηρεί επιφυλάξεις θεωρείται αναχρονιστικός,
τεχνοφοβικός, περίεργος, πρωτόγονος κλπ. Μόλις
όμως ένα μέσο κυριαρχήσει, γίνει mainstream,
κονφορμιστικό και τελικά κοινότυπο, είναι
αναμενόμενο να υπάρξει σκεπτικισμός. Βλέπετε
μερικοί φωτογράφοι σκέφτονται “έξω από το κουτί”
και αρχίζουν να εκφράζουν αμφιβολίες...
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το Ιnstagram όλα πρέπει να χωρέσουν στη μέγιστη ανάλυση
1080x1080pixel. Η ομοιόμορφη αυτή ανάλυση (στην παρούσα
μορφή ισχύει από τον Ιούνιο 2015) είναι το ισχυρό σημείο αλλά και
η πηγή αντιρρήσεων για το Instagram. To μέσο σε βάζει σε τάξη,
σε υποχρεώνει να σκεφθείς πως θα παρουσιαστείς “εν ίσοις όροις”
με όλους τους άλλους, να υπακούσεις σε αυστηρή λογική, να
κριθείς και να συγκριθείς. Η απλότητά του είναι και η δύναμή του
όπως και η σχέση με το “μητρικό” Facebook. Σου δίνει τη μοναδική
ευκαιρία να εκτεθείς στο παγκόσμιο κοινό, στα δυνητικά εκατοντάδες
εκατομμύρια που ...ίσως δουν την φωτογραφία σου. Από την άλλη
ενέχει τον κίνδυνο του new age κονφορμισμού. Της υποχρεωτικής
ένταξης σε αόρατους κανόνες που σε δεσμεύουν αν θες να κάνεις
“ινσταγκραμική” καριέρα. Στο Instagram πολλοί βασίζουν την
επικοινωνία τους, τη διαφήμισή τους, την προσωπική τους εξέλιξη,
την αναζήτηση πελατών, συχνά ένα μεγάλο μέρος της προσωπικής,
καλλιτεχνικής και επαγγελματικής τους ύπαρξης.
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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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Editorial

Στο σημείο αυτό αρχίζει η
αμφισβήτηση. Όπως για
παράδειγμα ο άγγλος φωτογράφος
και δημοφιλής YouTuber Jamie
Windsor που αναρωτιέται πόσο
επηρεάζει αρνητικά τη φωτογραφία
ως τέχνη ο ομοιογενοποιημένος και
κατεστημένος τρόπος απεικόνισης
στο Ιnstagram και πόσο φυλακίζει
τη ματιά των παρατηρητών σε
σύγκριση με την εκθεσιακή
παρουσίαση τυπωμένων έργων
σε χώρους γκαλερί και γενικά
με τη μέθοδο της εκτύπωσης.
Διατυπώνει μάλιστα το ερώτημα
αν θα πρόσεχε κανείς τα έργα του
Edward Βurtynsky στο μικρό χώρο
του Ιnstagram ή πως θα φαίνονταν
τα αριστοτεχνικά κάδρα του Robert
Frank από το διαχρονικό άλμπουμ
Τhe Americans. Διερωτάται πόσο
ισοπεδωτική είναι η προθυμία
τόσων και τόσων να μπουν στο
καλούπι με αντάλλαγμα μικρές ή
μεγαλύτερες ελπίδες δημοσιότητας.
Kάποιοι στέκονται με επιφυλάξεις
και κριτικό πνεύμα. Άλλοι
αποχωρούν. Σύμφωνα με έρευνα
της εταιρίας αναλυτών αγοράς
Pew Research Center, το 68%
των αμερικανών σκέφτεται
την αποχώρηση ή την μείωση
ενασχόλησης με τα social media.
Όπως η Bailey Richardson που
έκλεισε το λογαριασμό της στο
Instagram οριστικά. Μόνον που η
περίπτωση της δεν τυχαία.
Η Richardson ανήκε στην πρώτη
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δωδεκάδα εργαζόμενων που έστησαν το Instagram [το οποίο εξαγοράστηκε για ένα δις δολ.
από το facebok το 2012]. Η ίδια παραιτήθηκε το 2014 όταν έφυγαν οι ιδρυτές Kevin Systrom και
Μike Krieger. H εταιρία είχε πια μεγαλώσει πολύ και αισθάνθηκε ότι κανείς δεν την άκουγε πια.
Στην αρχή η πλαφόρμα ήταν μια ενθουσιώδης startup για φωτογράφους, hipsters και
καλλιτεχνικούς τύπους που ήθελαν ν ανακαλύψουν τους ομοίους τους με τις καλλιτεχνικές
τους ανησυχίες. Τότε διάλεγαν τους καλύτερους instagrammers έναν έναν αντί για αλγόριθμους
τεχνητής νοημοσύνης και πολλοί γνωρίζονταν μεταξύ τους. “Ακόμη και αν βρισκονταν στα

τέσσερα σημεία του ορίζοντα, αισθανόμουν ότι ήξερα ανθρώπους” λέει τώρα η Richardson, που
έχει Master στην ιστορία της τέχνης. Και από την άλλη μεριά υπήρχε η σκοτεινή πλευρά με τις
προκλητικές, προβοκατόρικες, πορνογραφικές εικόνες που χρειάζονταν moderation. Όλα ακόμη
γίνονταν προσωπικά, χειροκίνητα, χωρίς AI bots. Σε ελάχιστο διάστημα ανάμεσα στο 2012 και
το 2014 το Ιnstagram εκτοξεύθηκε από τα 30εκ. στα 200εκ. χρήστες και άρχισε η αποξένωση,
η κυρίαρχη θέση του software στη διαχείριση και η επικράτηση της κουλτούρας του Facebook.
Το καταληκτικό σχόλιο της Richardson έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. “Στο τέλος το instagram ήταν σα

ναρκωτικό από το οποίο παθαίνεις εξάρτηση αλλά δεν σε ανεβάζει πια....”
Εν απουσία Τάκη Τζίμα
Υμέτερος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Το παρασκήνιο
Όσα δεν ξέρατε για food videography

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: Τάκης Τζίμας,  !"#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

"$%&': Άννα
)"**+(
," &Μανουσάκη
;<=;(>: Ιωάννα
(:
Bασδέκη
Φωτεινή
"$%&':
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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Μπορείς να αγγίξεις την Μόνα Λίζα;

Θ

α βρεθείς σε ένα άδειο δωμάτιο, μόνο εσύ, με ένα από τα πιο διάσημα
πορτρέτα όλων των εποχών. Θα μπορείς να πλησιάσεις τόσο κοντά του που θα
βλέπεις την παραμικρή λεπτομέρεια της κάθε πινελιάς του Leonardo da Vinci. Αλλά
κυρίως θα μπορείς να κοιτάξεις από τόσο κοντά το περιβόητο, αινιγματικό χαμόγελο
της Lisa Gherardini και όλα αυτά δίχως να έχεις εκατοντάδες άλλους επισκέπτες με
τα κινητά τους ανεβασμένα μπροστά στα μάτια σου, να σε εμποδίζουν να την δεις…
Βέβαια όλα αυτά χάρη στην τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας.
Το Μουσείο του Λούβρου ετοιμάζει μία πολύ μεγάλη έκθεση για τον Ιταλό ζωγράφο
κι εφευρέτη και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα, δεν θα συμπεριληφθεί
το αυθεντικό έργο, απλώς θα βάλουμε τα… γυαλιά VR και όλα θα τα φανταστούμε.
Το ενδιαφέρον στοιχείο όμως της υπόθεσης είναι ότι η εικονική πραγματικότητα
αρχίζει να διεισδύει στον καλλιτεχνικό χώρο και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να
παρακολουθήσουμε την πορεία της σε σχέση με την φωτογραφία. Διότι είναι πολύ
πιθανό σε λίγα χρόνια να βλέπουμε πλέον σε μια φωτογραφική έκθεση, εικόνες
που στην πραγματικότητα είτε δεν υπήρξαν ποτέ, ή δεν φωτογραφήθηκαν ποτέ από
ανθρώπινο μάτι…

Σημείωση: Η έκθεση “Leonardo da Vinci” θα πραγματοποιηθεί από τον Οκτώβριο
2019 έως τον Φεβρουάριο 2020 στο Μουσείο του Λούβρου.
IΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Αφιέρωμα και portfolio στο Nikon Pro

Τ

ο νέο τεύχος του διεθνούς επαγγελματικού περιοδικού Nikon Pro
περιλαμβάνει Porfolio και Συνέντευξη του σημαντικού έλληνα
φωτορεπόρτερ Άρη Μεσσήνη, βασικού στελέχους του πρακτορείου
AFP (Agence France Presse). Mε τίτλο “Στην πρώτη γραμμή της
ιστορίας” το περιοδικό φιλοξενεί όχι μόνον εξαιρετικό φωτογραφικό
υλικό του δημιουργού αλλά πιο πολύ τη στάση ζωής του, όπως την
εκμυστηρεύεται μέσα από τις γραμμές της συνέντευξης.
Για τον Άρη Μεσσήνη το φωτορεπορτάζ είναι κάτι που σε απορροφά
ολοκληρωτικά, ένα λειτούργημα. Για τον ίδιο και τους συναδέλφους
του επαγγελματίες φωτορεπόρτερ, η αποστολή είναι να καταγράψουν
όσο το δυνατόν περισσότερα για τα αντικείμενά τους: για τα γεγονότα,
τα σπορ, τη φύση, την καθημερινή ζωή αλλά και όσα σημαντικά
συμβαίνουν. Ο Άρης τα έχει κάνει όλα αλλά από το 2010 και μετά
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του σε γεγονότα πρώτης γραμμής, σε όλο
τον κόσμο. Στις επαναστάσεις της Αραβικής Άνοιξης στη Λιβύη και την
Αίγυπτο, στο μέτωπο του ΙSIS στη Συρία, στις πολιτικές αντιπαραθέσεις
στην γειτονική Τουρκία, στο μεταναστευτικό ρεύμα και το δράμα
των προσφύγων, στην οικονομική κρίση της Ελλάδας εκεί πάνω
στην κορύφωση του μεταστευτικού στη Μυτιλήνη το 2015, πέρασε
μια γραμμή με αμφιλεγόμενη αντιμετώπιση από την δεοντολογία
του ρεπορτάζ. Άφησε προς στιγμή την φωτογραφική μηχανή για να
βοηθήσει πρόσφυγες ενώ κάλυπτε τα γεγονότα. Κατέφθαναν ως και 80
βάρκες την ημέρα, φορτωμένες πρόσφυγες, με μικρά παιδιά και όλοι
με κίνδυνο ζωής. Και έτσι προτίμησε να περάσει την κόκκινη γραμμή
που επιβάλλει να μην εμπλέκεται ο ρεπόρτερ στο θέμα που καλύπτει
γιατί έτσι του επέβαλε η συνείδησή του.
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iPhone Leaks
Tριπλέτα μοντέλων και τριπλή κάμερα

Κ

άθε χρόνο τέτοια εποχή το ερώτημα επανέρχεται στο προσκήνιο. Πως θα είναι το αναμενόμενο νέο iPhone το
πιο σημαντικό και πολυσυζητημένο smartphone; έστω και αν το τρέχον μοντέλο δεν έσπασε ταμεία και δεν
δημιούργησε τεχνολογικό πανικό, έστω και αν η Huawei είναι αυτή που κέρδισε τις εντυπώσεις και το μάζεψε το χρήμα
με το νέο P30Pro, η Apple έχει πάντα τον τρόπο να μαγνητίζει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Έτσι φέτος οι διαρροές, οι
προβλέψεις και οι προφητείες συγκλίνουν ότι το Cupertino προωθεί την ιδέα της τριπλής κάμερας στα top models. Τη
γνώμη του ειδικού πλαισιώνει με το αδιαμφισβήτητο κύρος του ο εντιμότατος Ming Chi Kuo, ανώτερος αναλυτής στην
εταιρία TF International Securities που έχει επαληθευθεί ουκ ολίγες φορές. Όπως διέρρευσε λοιπόν στο πάντα καλά
πληροφορημένο MacRumors, θα παρουσιαστούν δύο νέα μοντέλα ως διάδοχοι του iPhone XS και XS Max με τρεις
κάμερες το καθένα ενώ το πιο “βασικό” μοντέλο, διάδοχος του ...ταπεινού ΧR θα έχει μόνον διπλή κάμερα. Αυτό το
χαρακτηριστικό θα αλλάξει πολύ την “άλλη” πλευρά του smartphone ενώ η πλευρά της οθόνης θα παραμείνει λίγο
πολύ ίδια. Διαρροές για αναλύσεις, megapixel και εστιακές αποστάσεις δεν υπήρξαν με δεδομένη άλλωστε την απόλυτη
μυστικότητα που συνηθίζει να επιβάλλει η Apple.
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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.
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Οικονομική απόδοση
Αθόρυβος
Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
Μεγάλη παραγωγικότητα
Χαμηλή κατανάλωση
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Ειδικό software για την διόρθωση στα άκρα των ευρυγώνιων

Π

ολύ συχνά παρατηρούμε
παραμορφωμένα πρόσωπα και
αντικείμενα στα άκρα των λήψεων
που έχουν πραγματοποιηθεί με

software που εξέλιξε μια ομάδα ερευνητών της Google και του MIT με επικεφαλής τον
YiChang Shih. Η λύση έγκειται στην εφαρμογή ενός αλγόριθμου που δημιουργεί ένα 3D
χωροδικτύωμα που συγκρίνει δεδομένα στο κέντρο και τα άκρα της εικόνας αναζητώντας
ιδιαιτέρως πρόσωπα και διορθώνει την παραμόρφωση ώστε να αναπαρίστανται με

ευρυγώνιους φακούς. Το πρόβλημα
αυτό υπόσχεται να καταργήσει ριζικά το

“φυσικότητα”. Τα αποτελέσματα δοκιμών με φακούς που καλύπτουν οπτικό πεδίο 70 ως
120ο ήταν άκρως ενθαρρυντικά.

*"'(
Fujifilm
Ψεύτικα φιλμ στην
αγορά της Ασίας

Σ

την Ιαπωνία και σε άλλες
μη κατονομαζόμενες χώρες
της ΝΑ εντοπίστηκαν μη γνήσια
φιλμ με επωνυμία Fujifilm. Το
πρόβλημα αποκαλύφθηκε όταν
ένας γιαπωνέζος καταναλωτής
θέλησε να εμφανίσει το
φιλμ του. Τελικά η επίμαχη
εμουλσιόν δεν ήταν κανονικό
C41 συμβατό έγχρωμο αρνητικό
αλλά κινηματογραφικό φιλμ
που χρειάζεται διαφορετική
εμφάνιση και δυνητικά μπορεί
να καταστρέψει τα χημικά ενός
φωτογραφικού minilab. To φιλμ
ήταν 250D.
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Φορητό φωτιστικό
υψηλής ποιότητας LED
Godox με CRΙ 95+ για
φωτογραφικές μηχανές
& βιντεοκάμερες!

!

Επωφεληθε
ίτε!
Σας συμφέρ
ει!



35,90!
Γίνε τώρα συνδρομητής ή
ανανέωσε τη συνδρομή σου για
δύο χρόνια (12 τεύχη αξίας €64)
και κέρδισε ΔΩΡΟ ένα Godox
LED Light GD-LED64
αξίας €35,90

•
•
•
•
•
•
•
•

Πηγή φωτός: 64 στοιχεία LED
CRI 95+ • Ισχύς: 4.5Watt
Φωτεινότητα: 1000Lux/0.5m
Τροφοδοσία DC5V ή 4 Mπατ. ΑΑ
Aυτονομία: 1.5 ώρα (αλκαλικές)
Θερμοκρασία χρώματος: 5500Κ
Διαστάσεις: 10x8.5x3.5cm
Βάρος: 110gr

Τι κερδίζεις με τη συνδρομή;
• Θα παραλαμβάνεις πρώτος στο χώρο σου με την ACS το ΦΩΤΟγράφο πριν κυκλοφορήσει στα περίπτερα.
• Εξοικονομείς χρήματα! Με τη διετή συνδρομή στην ουσία πληρώνεις για 11τεύχη ενώ παραλαμβάνεις12.
• Αποφεύγεις τυχόν μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή πώλησης του περιοδικού.
• Δεν έχεις το άγχος να το αγοράσεις ή το ενδεχόμενο εξάντλησης από τα περίπτερα.
• 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 262 που θα κυκλοφορήσει 5 Σεπτεμβρίου)
ή τηλεφώνησε στο 210 8541400.
Η προσφορά ισχύει έως 31 Αυγούστου 2019
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Tamron
Tώρα και σε μοντούρα E-mount

O

γνωστός Tamron 17-28mm f/2,8 Di III RXD θα διατίθεται πλέον κανονικά και για full frame Sony. Ο φακός λανσάρεται σαν
συμπληρωματικός του 28-75mm f/2,8 Di III RXD. To πρόθεμα RXD σημαίνει ότι εφοδιάζεται με RXD (Rapid eXtra-silent
stepping Drive) δηλ. ένα μικρομοτέρ οδήγησης με άμεση απόκριση και αθόρυβη λειτουργία. Αποτελείται από 13 στοιχεία σε
11 ομάδες, εκ των οποίων δύο χαμηλής διάχυσης LD και ένα πολύ χαμηλής διάχυσης ULD ενώ όλα τα οπτικά στοιχεία δεχθεί
επίστρωση BBAR με στόχο της μείωση της θάμβωσης και των φαντασματωδών ειδώλων. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης στα
17mm είναι μόλις 19cm δίνοντας μεγέθυνση ως 0,19x. Δέχεται φίλτρα 67mm. Για όσους έχουν κατά νου σκληρή χρήση, είναι
ενδιαφέρουσα η κατασκευή Μοisture Resistant και η προσθήκη -υδροφοβικής και ελαιοφοβικής- επίστρωσης fluorine που όπως
λέει η λέξη απωθεί τις δακτυλιές, τις βρώμες και τα σταγονίδια νερού από τηνεπιφάνεια του εμπρός κρυστάλλου.

Samsung
Περισσότερα Megapixel στα κινητά
νητά

Τ

ον περασμένο Μάιο η Samsung ανήγγειλε
νήγγειλε
τον αισθητήρα υπερυψηλής ανάλυσης
υσης Ιsocell
Bright GW1 64Μegapixel για smartphones,
ones,
ανταγωνιζόμενη τον αντίστοιχο 48Μegapixel
gapixel της
Sony. Ο συγκεκριμένος χρησιμοποιεί τεχνολογία
εχνολογία
Quad-Bayer που στην πράξη σημαίνει pixel
binning δηλαδή συνένωση ανά τετράδα
δα pixel
για καλύτερη απόδοση λεπτομέρειας, δυναμική
περιοχή, χαμηλότερο θόρυβο κλπ. Έτσι
σι η τελική
ανάλυση καταλήγει σε 16Megapixel. Tώρα
...διέρρευσαν στο internet οι πρώτες εικόνες από
τον πολλά υποσχόμενο αισθητήρα που
υ εκτός
Samsung, θα δίδεται και σε άλλες εταιρίες
ρίες με
πρώτη ενδιαφερόμενη την Χiaomi.

 466 • 

1 IOY I 2019





16

ON LINE    

O IMAGING - E 



Σας δίνουμε τα φώτα μας...
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Επίσημος αντιπρόσωπος για Ελλάδα & Κύπρο • Τιμές χονδρικής για όλα τα καταστήματα
 . . .
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43, 121 32 , .: 210 5711650, Fax: 210 5713977,

www.kabanaos.gr e-mail: info@kabanaos.gr
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Cambo
Μετατρέποντας
την GFX100 σε
στούντιο μηχανή

Υ

πάρχουν
επαγγελματίες
που θα ήθελαν την
ποιότητα του αισθητήρα
μιας Fujfilm GFX 100
ταιριαγμένη με τις άπειρες
δυνατότητες διορθώσεων
και προσαρμογής φακών
μεγάλου φορμά μιας
στούντιο μηχανής. Η
Cambo κάνει το όνειρο
πραγματικότητα με
τον αντάπτορα ΑC795 που φέρνει το
συνδυασμό πλάτης και
φορέα στον κόσμο της
πλατφόρμας Actus-G.
Nα υπενθυμίσουμε ότι η
Cambo με το σύστημα ΑC792 είχε ήδη υποστηρίζει
ψηφιακές μηχανές digital
medium format όπως
την Ηasselblad X1D και
Hasselblad X1D ενώ η
μικρότερη σειρά actus
Mini συνεργάζεται με
μηχανές APS-C και full
frame στη θέση της
ψηφιακής πλάτης.

Panasonic S1/S1R
Ακόμη καλύτερη απόδοση για το
stabilizer

Μ

ε τα διαδοχικά firmware updates οι
σύγχρονες ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές μεταμορφώνονται και βελτιώνουν
τα χαρακτηριστικά τους. Κυρίως οι Fujifilm
και Sony συνηθίζουν να βγάζουν συχνές
ενημερώσεις και αναβαθμίσεις μέσω
firmware update, τώρα όμως φαίνεται
ότι και η Panasonic με την επαγγελματική
σειρά S1/S1R. Με το επόμενο update που
θα είναι διαθέσιμο από 9 Ιουλίου, θα
βελτιωθεί κατά 1/2stop η απόδοση του
συστήματος σταθεροποίησης στα 6,5stop,
η μεγαλύτερη που έχει παρατηρηθεί σε
σύστημα full frame mirrorless.
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Leica M-E (Typ 240)
Πιο φθηνή ναι, φθηνή όχι!

Γ

ια κάποιους που πάντα
ονειρεύονταν μια Leica,
υπάρχει ο τρόπος να βρουν
στη γκάμα πλέον την Μ-Ε,
φθηνότερη μεν, οικονομική όχι...
Η σειρά τηλεμετρικών Leica M
υπάρχει εδώ και 65 χρόνια και
έχει περάσει επιτυχώς από την

εποχή του φιλμ στην ψηφιακή. Η πρώτη Μ-Ε (Τyp 220) είχε κυκλοφορήσει αρχικά το
2012 ως πιο προσιτή εκδοχή της Μ9. Σήμερα αναβαθμίζεται σε Typ 220. αντί για τον
απαρχαιωμένο με τα σημερινά πρότυπα full frame αισθητήρα 18Megapixel, έχει το
νεώτερο full frame CMOS 24Μegapixel που βρίσκουμε και σε άλλα μοντέλα Leica και
μάλιστα με δυνατότητα full HD video. Στα λοιπά χαρακτηριστικά ανακαλύπτουμε το
τηλεμετρικό σκόπευτρο με μεγέθυνση 0,68x, ριπή 3fps, buffer χωρητικότητας 2GB,
ευαισθησία ως ISO 6400, οθόνη 3in. με ανάλυση 920Κ και προστασία από τη σκόνη
και υγρασία.

Sigma
Nέα παρτίδα φακών
για Ε-Μοunt

Δ

ιευρύνει την υποστήριξη
φακών για Sony E-Mount

full frame η Sigma. Oι νέοι
φακοί για τη δημοφιλή
mirrorless πλατφόρμα θα
είναι οι 35mm f/1.2, 45mm
f/2.8, 12-24mm f/2.8 και 2470mm f/2.8. Θα βρίσκονται
στην αγορά ως τις πρώτες
ημέρες του φθινοπώρου και
μάλλον θα συμπέσουν με την
αναμενόμενη παρουσίαση
δύο νέων σωμάτων στις
σειρές RX και Α9, μαζί με τον
φημολογούμενο FE 35mm
f/1,8. Ίδωμεν.
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Φωτ.: Ευαγγελία Κρανιώτη

Φωτ.: Lucas Foglia

Φωτ.: Drew Nikonowicz

ARLES: Les Rencontres de la Photographie
Eπέτειος 50 χρόνων

Ό

ταν ένας καταξιωμένος φωτογραφικός οργανισμός όπως το ολλανδικό FOAM,
περιγράφει τις Συναντήσεις της Αρλ στη Νότια Γαλλία ως “Το μεγαλύτερο και πιο
αξιοσέβαστο φωτογραφικό φεστιβάλ του κόσμου”, τότε ξέρεις ότι πρόκειται για ένα
σπουδαίο φωτογραφικό γεγονός.
Φέτος γιορτάζονται μάλιστα τα 50 χρόνια ύπαρξής του, κατά τη διάρκεια της οποίας
έχουμε δει πολλούς καλλιτεχνικές διευθυντές, ετερόκλητα είδη φωτογραφίας, το…
αντίπαλο κάποτε παράλληλο φεστιβάλ “voies off”, τεράστια ονόματα του Μagnum να
περπατούν στα στενά της γραφικής Αρλ, βραδιές γιγάντιων προβολών στο αρχαίο θέατρο,
κοκτέιλ πάρτι σε κήπους πολυτελών ξενοδοχείων και τόσα άλλα. Είναι μεταφορικά αλλά
και κυριολεκτικά μια συνάντηση φωτογράφων απ’ όλα τα μήκη του πλανήτη, με εκθέσεις σε
εκκλησίες, γκαλερί, δρόμους και παλιές τεράστιες αποθήκες .
Για την 50η επετειακή διοργάνωση, το Φεστιβάλ υπόσχεται ένα ειδικό πρόγραμμα με
κορύφωση των δράσεων και όλων των επίσημων εγκαινίων κατά την εβδομάδα 1-7 Ιουλίου
2019.
Οι εκδηλώσεις είναι πολλές αλλά οφείλουμε να αναφερθούμε στην ατομική έκθεση της

 466 • 
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Ευαγγελίας Κρανιώτη, με τον τίτλο “Τhe
living, the dead and those at sea“, η
οποία έχει βασιστεί στα ιδιαίτερα ταξίδια
που έκανε για το βραβευμένο της
ντοκιμαντέρ Exotica, Erotica, Etc. Θέμα
της οι ναυτικοί μακρινών ταξιδιών και η
αναζήτηση του (προσωρινού) έρωτα στα
λιμάνια όπου αγκυροβολούν. Με αυτή
την δουλειά είναι και υποψήφια τώρα
για το βραβείο Prix de la Photo Madame
Figaro Arles 2019.
Διάρκεια: Μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2019
Πληροφορίες:
www.rencontres-arles.com
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Tάσος Ανέστης
Ένας διαγωνισμός που επικεντρώνεται
σε ανερχόμενους φωτογράφους από
διάφορες χώρες, επέλεξε τη δουλειά
του Tάσου Ανέστη στην κατηγορία
Διαφήμιση/Μόδα για το πρότζεκτ του
που βασίστηκε σε ποίημα του σκοτεινού
υπέροχου ποιητή Edgar Allan Poe.
Το Prix de la Photographie Paris έχει
πολλές διαγωνιστικές κατηγορίες όπου
αναζητά νέες φωτογραφικές ματιές. Ο Τ.
Ανέστης έχει βραβευτεί σε κατηγορίες
Amateur και σε άλλους διεθνείς
διαγωνισμούς.
Δείτε περισσότερα για το
διαγωνισμό:
https://px3.fr
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Antiparos Photo
Festival
Ο βενιαμίν των φωτογραφικών
φεστιβάλ
Οι ίδιοι οι διοργανωτές του νησιώτικου αυτού
φεστιβάλ το αποκαλούν “Το μικρότερο διεθνές
φεστιβάλ φωτογραφίας στον κόσμο” κι αυτό
μπορεί να έχει τελικά πολλά θετικά, σε σχέση
με τις μεγάλες διοργανώσεις. Για την έβδομη
διοργάνωση επελέγη το θέμα της Θάλασσας
που αποτυπώνεται από 15 Έλληνες και ξένους
φωτογράφους. Στα κυκλαδίτικα σοκάκια της
Αντίπαρου, θα εκτεθούν υπαίθρια πολλές από τις
φωτογραφίες του AIPF: συγκεκριμένα πάνω στα
τείχη του Κάστρου του 15ου αιώνα αλλά και στην
“Anti” γκαλερί.
Eκθέτουν έργα τους οι: Α. Μ. Χατζηστεφάνου,
Claudia Corrent, Δ. Αποστολίδου, Garo
Kalaydjian, Gisèle Lubsen, Kristina Steiner, Λ.
Βαρελά, Μ. Μάχου, Mark Griffiths, Nasir Javed,
Renee Revah, Σ. Κούσουλος, Σ. Καστρινάκης, Σ.
Παπαδόπουλος, Β. Τζερτζίνης.
Διάρκεια: 6 - 14 Ioυλίου 2019
Διεύθυνση: Αντίπαρος
Πληροφορίες: http://www.
antiparosphotofestival.com

 466 • 

1 IOY I 2019





26

ON LINE    

 466 • 

O IMAGING - E 

1 IOY I 2019







27

ON LINE    

O IMAGING - E 



;(= )"*"$(
Η θάλασσα στο επίκεντρο
Ένα από τα πιο γνωστά πρότζεκτ του γνωστού Έλληνα φωτογράφου, το “Αρχιπέλαγος”
συνεχίζει το ταξίδι του ανά την Ελλάδα και παρουσιάζεται για το καλοκαίρι στην Χαλκιδική.
Ατμοσφαιρικές λήψεις του θαλάσσιου θησαυρού της χώρας, με αργές ταχύτητες, φωτισμούς
φεγγαριού, φαινομενικά μοναχικά καράβια, όλο αυτό το μοναδικό μπλε που μας περιβάλλει
και το έχουμε πάντα για δεδομένο. Η έκθεση φιλοξενείται στον Τεχνοχώρο Αποθήκη, στην
παραλία Νικήτης και εμπλουτίζεται με τον χάρτη του Αρχιπελάγους Marco Boschini: L’
Archipelago con tutte le isole, scogli secche, e bessi fondi, con i mari, golfi, seni, porti, città, e
castelli..., εκδ. Francesco Nicolini, που προέρχεται από το Αρχείο Χαρτογραφίας του Ελληνικού
Χώρου του ΜΙΕΤ καθώς και με πρόσθετο οπτικοακουστικό υλικό.
Ο ίδιος ο φωτογράφος μοιράζεται τις σκέψεις του, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

ολοκλήρωσε την ιστορία
του. Η καμένη λέμβος και η
μοναχική σημαία, αποτελούν
τις τελευταίες χειρονομίες μιας
επικαιρότητας, που θα χαθεί κι
αυτή στα βάθη του χρόνου“.
Η έκθεση συνδιοργανώνεται
από τον Δήμο Σιθωνίας και το
Μορφωτικό Ιδρύμα Εθνικής
Τραπέζης.

“Τη θάλασσα τη γνώρισα μέσα από τον ήχο της. Έφτανε τα βράδια τραχύς, ρυθμικός, στο
παιδικό μου δωμάτιο. Η εικόνα της ήταν τόσο παρούσα που σχεδόν μου διέφευγε. Γινόταν ένα
με τους λόφους της Καλαμίτσας, σ’ ένα τοπίο δεδομένο, όσο και η πράξη της αναπνοής… Ο
παππούς μου, μια ζωή ναυτικός, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει την αυστηρότητα και τα χούγια
του καπετάνιου. Μου μιλούσε για ταξίδια και περιπέτειες, με εκπαίδευσε στα μυστικά και στους
νόμους της… Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, με την ευκαιρία αυτής της έκδοσης, επέστρεψα στο
Αιγαίο για να φωτογραφίσω ξανά. Ένα νέο ταξίδι, απαράλλαχτο κι όμως τόσο διαφορετικό,

Διάρκεια έκθεσης: 29
Ιουνίου - 30 Σεπτεμβρίου
2019
Διεύθυνση: Τεχνοχώρος
Αποθήκη, Παραλία Νικήτης
Πληροφορίες: www.miet.gr
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ / ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138

ATHENS
PHOTO
FESTIVAL
2019

13.6 - 28.7

75 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ | 30 ΧΩΡΕΣ

ON LINE    
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Φωτογραφική συνάντηση στην Ύδρα
Αν θέλετε να περάσετε λίγες δημιουργικές ημέρες στο
όμορφο νησί του Αργοσαρωνικού, φωτογραφίζοντας
και συζητώντας περί φωτογραφίας, δεν έχετε παρά να
δηλώσετε την συμμετοχή σας στην ANIMART (Σχολείο Φόρουμ - Φεστιβάλ). H ANIMART σε συνεργασία με τον
Δήμο Ύδρας και με την υποστήριξη του Φωτογραφικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης, πρόκειται να διοργανώσει
εκθέσεις, εργαστήρια, διαλέξεις, συζητήσεις και
επιτόπιες φωτογραφικές καταγραφές της Ύδρας.
Οι επιλεγμένες φωτογραφίες που θα προκύψουν θα
αποτελέσουν το περιεχόμενο σχετικής έκθεσης που

Φωτ.: MARIA ELENA MUÑOZ BONILLA

θα υλοποιηθεί μέσα στο 2019 και θα ταξιδέψει στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η ψηφιακή εκδοχή της θα
αναρτηθεί στον ιστοχώρο της ANIMART
(www.animartgreece.eu). Την επιμέλεια των
φωτογραφικών εκδηλώσεων έχει ο Βασίλης
Καρκατσέλης. Να σημειωθεί επίσης ότι προσφέρεται
φοιτητικού τύπου, δωρεάν διαμονή στους κοιτώνες
της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας (ομαδική
διαμονή με κοινά μπάνια).
Διάρκεια: 22 - 31 Ιουλίου 2019
Δηλώσεις συμμετοχής: info@animartgreece.eu
Πληροφορίες: 6944227740

 466 • 

1 IOY I 2019





30

ON LINE    

O IMAGING - E 

TYPOMA.indd 1

 466 • 



27/9/2018 3:34:44 μμ

1 IOY I 2019





31

ON LINE    

O IMAGING - E 



  !"!#$ %$&"!%#
Παιδιά κι έφηβοι φωτογραφίζουν στη Λάρισα
Μέσα σε μια ψηφιακή πραγματικότητα όπου, από πάρα πολύ νεαρή ηλικία, τα
παιδιά έρχονται σε επαφή με οθόνες και ψηφιακές εικόνες όλων των ειδών, είναι
πολύ σημαντικό να υπάρχει, από νωρίς, μια πιο σοβαρή εκπαίδευση στον νέο και τόσο γοργά αναπτυσσόμενο - αυτόν οπτικό πολιτισμό.
Είναι λοιπόν πραγματικά βασικό να γίνονται σεμινάρια φωτογραφίας για τους
μικρούς και τους νέους από έγκυρους οργανισμούς. Μια τέτοια προσπάθεια
παρουσιάζεται αυτό το διάστημα στους ωραίους χώρους του Μύλου του Παππά
στην μεγάλη θεσσαλική πόλη. Συγκεκριμένα, το διαδικτυακό φωτογραφικό
περιοδικό fmag, σε συνεργασία με την Φωτογραφική ομάδα fplus και την
Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, παρουσιάζουν
την ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Μικρές Στιγμές. Στην έκθεση , σε
επιμέλεια Ανδρέα Κατσάκου, παρουσιάζουν δουλειά τους οι συμμετέχοντες των
δύο σεμιναρίων φωτογραφίας για αρχάριους με θέμα «Εισαγωγή στις Βασικές
Αρχές της Φωτογραφίας» και του δωρεάν φωτογραφικού σεμιναρίου για παιδιά
και εφήβους διάρκειας 8 μηνών με θέμα «Εισαγωγή στη Φωτογραφία» που
διοργανώθηκε την περίοδο 2018-2019.
Στην έκθεση συμμετέχουν: Δημήτρης Ανδρεούδης, Γιάννης Αντωνιάδης, Ελένη
Νικόλ Αρμπένη, Μυρτώ Βλιώρα, Κλάρα - Διονυσία Γάτου, Αθηνά Γεωργακάκη,
Γιάννης Γιαμούζης, Γιώργος Κόγιος, Δημήτρης Κουτσιούκης, Κώστας Μαλούσης,
Βασιλική Μαμάη, Σοφία Νταραλή, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Βασιλιάννα
Πατσίκα, Ευγενία Τζήκα και Ευαγγελία Τσιάννη.
Διάρκεια: Μέχρι 5 Ιουλίου 2019
Διεύθυνση: Μύλος του Παππά (Ισόγειος εκθεσιακός χώρος), Γεωργιάδου 53,
Λάρισα
Πληροφορίες: https://fmag.gr/node/7668

‘Ενωση Μικρασιατών Θήβας
Σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Θήβας,
στον Παλαιό Συνοικισμό, παρουσιάστηκε η έκθεση
του εργαστηρίου φωτογραφίας της ‘Ενωσης
Μικρασιατών Θήβας, σε επιμέλεια Βασίλη Νίκα.
Πραγματοποιήθηκαν οι εξής παράλληλες δράσεις:
Σάββατο & Κυριακή 29 και 30 Ιουνίου, από τις
8μ.μ. έως τις 9μ.μ., ξεναγήσεις στον χώρο του
Προσφυγικού Συνοικισμού, από τους Γιώργο
Γελέκα και Δημήτρη Αλεξάνδρου. Δευτέρα 1
Ιουλίου στο χώρο της έκθεσης, ανοιχτή συζήτηση
για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον του
Παλαιού Συνοικισμού.
Στην έκθεση συμμετείχαν οι: Ηλίας Γαβριηλίδης,
Άννα Γιαννάκη, Κική Γιαννάκη, Μαργαρίτα Γιάνια,
Δημήτρης Δημητρίου, Νικολέτα Καλλιώρα,
Μαριάννα Καραμανώλη, Κώστας Κουτσούκος,
Αθηνά Λαϊβερά, Σωτηρία Μποκούζη, Βασιλική
Σιδερία, Χριστίνα Σταματίου & Ερωτόκριτος
Χατζηνικολάου.
Διεύθυνση: Παλαιός Συνοικισμός, Θήβα
Πληροφορίες: https://www.
facebook.com/1691148774451919/
videos/468821787209947/
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς
Σε ένα πολύ όμορφο φυσικό τοπίο, δίπλα στα πλατάνια
και τα νερά των Πηγών της Κρύας, θα δείξουν τις πρώτες
τους προσπάθειες τα νέα μέλη της Φωτογραφικής
Λέσχης Λιβαδειάς. Αν βρεθείτε στην περιοχή, πέραν της
εκδρομικής σας εξόρμησης, μπορείτε να κάνετε και έναν
καλλιτεχνικό περίπατο στο ισόγειο του Νερόμυλου.
Συμμετέχουν οι : Φώτης Βασιλείου, Νίκος Κουλουμπής,
Αντωνία Κουτσούμπα, Βιολέττα Κωτσαδάμ, Μαρία
Μάγγα, Νίκος Νικολάου, Αργυρώ Παπαγεωργίου, Σοφία
Πατρωνούδη, Έλενα Τόγια και Ρίτα Χήρα.
Διεύθυνση: Νερόμυλος, Πηγές Κρύας, Λιβαδειά
Διάρκεια: Mέχρι και 2 Ιουλίου 2019
http://www.fotolesxilivadias.gr

Blank Wall Gallery
H υπερβολική ομορφιά του τοπίου
Πόσο εύκολο είναι τελικά να μεταφέρεις μέσω του φακού σου, την ασύγκριτη ομορφιά την
οποίαν κουβαλά κάθε τοπίο που βρίσκεται μπροστά στη μηχανή μας; Μοιάζει σε πρώτη
ανάγνωση απλό, οι μηχανές είναι πια τόσο εξελιγμένες που μπορούν να φωτογραφίσουν
και στις πιο δύσκολες φωτιστικές και καιρικές συνθήκες. Όμως η φύση κουβαλά και
κάτι πέραν του προφανούς, υπάρχει μια εσωτερικότητα άπιαστη την οποίαν ο άνθρωπος
μπορεί να νιώσει, να συλλάβει με τον συναισθηματικό του κόσμο αλλά τα πράγματα
δυσκολεύουν όταν αυτή την “σύλληψη“ πρέπει να την κάνει ένα μηχανικό μέσο, ακόμη κι
όταν παρεμβάλλεται το ανθρώπινο μάτι από πίσω του. Υπό τον άμεσο τίτλο “Landscapes”
θα δείτε τώρα μερικές τέτοιες προσπάθειες από διάφορους φωτογράφους στην Κυψέλη, σε
επιμέλεια Μάρκου Δολόπικου.
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Διάρκεια: Μέχρι 10 Ιουλίου 2019
Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 55
Κυψέλη
Πληροφορίες: 2114052138,
www.blankwallgallery.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 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

Δωρεάν

Νο 20:
PHOTO
STORAGE

μεταφορικά !
*

Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
3 Οκτωβρίου
2019

*Για αγορές άνω των €25

h 2019
Νο 20: PHOTO STORAGE Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 3 Oκτωβρίου

h

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

1989

19+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd 1
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