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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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Editorial

 Public  MediaMarkt
Αναταράξεις στις αλυσίδες λιανικής ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών

Σ

ύμφωνα με ανακοίνωση που
γνωστοποιήθηκε επίσημα στις 2 Ιουλίου,
ο Όμιλος Olympia, βασικός μέτοχος της
εταιρείας Public σε Ελλάδα και Κύπρο και η
Media-Saturn-Holding GmbH (MSH), βασικός

συνήψαν στρατηγική συμφωνία συγχώνευσης που αλλάζει το τοπίο στην ελληνική
και κυπριακή αγορά καταναλωτικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών. Οι δύο εταιρίες
ήδη διαθέτουν 67 φυσικά και 3 ηλεκτρονικά καταστήματα στις δύο χώρες. Ελλάδα
και Κύπρο ενώ δεν είναι ακόμη σαφές πόσα από αυτά θα εξακολουθήσουν να
υφίστανται μετά την συγχώνευση - εάν στο δίκτυο κάποια φυσικά σημεία πώλησης

μέτοχος της εταιρείας Media Markt Ελλάδας,

παρουσιάζουν τοπικές επικαλύψεις. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει στο
ακέραιο πληροφορίες ότι ο όμιλος Media-Saturn-Holding επιζητούσε, εδώ και
αρκετό καιρό, σχήμα απεμπλοκής από την ελληνική αγορά έστω και με στρατηγική
συνεργασία - όπως τελικά επιβεβαιώνεται.
O Όμιλος Olympia (μέτοχος της εταιρίας Public) συμφερόντων του Πάνου Γερμανού,
ιδιοκτήτη μεταξύ πολλών άλλων και του εισαγωγικού/χονδρεμπορικού δικτύου
WestNet (που παρενθετικά δραστηριοποιείται και στη διακίνηση ειδών computing/
imaging) θα έχει πλειοψηφική συμμετοχή ελέγχοντας το 75%, ενώ ο Όμιλος
MediaMarktSaturn (μέτοχος της Media Markt) θα ελέγχει το 25%. Η ολοκλήρωση
της συμφωνίας υπόκεται στην έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία
εκτιμάται στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ενώ ο Χρήστος Καλογεράκης,
CEO των Public, θα αναλάβει τη θέση του CEO στη νέα εταιρεία. Eκτιμάται ότι η
κίνηση θα επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά εφόσον το μόνο αντίπαλο
δέος μένει πλέον η αλυσίδα Kotsovolos/Dixons και σίγουρα θα επιδράσει πιεστικά
στις μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου ενώ δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη και την
λιανική του imaging.

Ο κύκλος επιρροής των επιχειρήσεων
συμφερόντων Π. Γερμανού επεκτείνεται με τη
συγχώνευση Public/Mediamarkt
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Canon IVY REC
Για πρώτη φορά crowdfunding χρηματοδότηση!
Πως αλλάζουν οι καιροί... Αρχικά,
το σύστημα χρηματοδότησης
καινοτομικών προϊόντων μέσω
ιντερνετικών πλατοφορμών όπως
IndieGoGo, Kickstarter κλπ. που
ξεκίνησε το 2007, θεωρήθηκε ότι αφορά
μόνον εκκολαπτόμενες εταιρίες που
επιχειρούσαν να αντλήσουν κεφάλαια
όχι με τον συμβατικό τρόπο (τραπεζικός
δανεισμός) αλλά με την εμπιστοσύνη
και την υποστήριξη μεμονωμένων

Ν

ενδαφιερόμενων που προπλήρωναν και
εξασφάλιζαν το δικαίωμα να αποκτήσουν
πρώτοι το προϊόν.
Κλασσικά παραδείγματα από
επιτυχημένες καμπάνιες crowdfunding
από τον φωτογραφικό κόσμο στάθηκαν
τα τρίποδα και οι τσάντες της Peak
Design, ο ειδικός φακός Macro Probe
Laowa 24mm f/14, το πρόσθετο εξάρτημα
φωτομέτρησης Lumu για το iPhone, ο
“έξυπνος” βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη

Ιαπωνίας (Μάρτιος 2019), όπου η Canon είχε δείξει μια σειρά από concept
cameras δηλ. πρωτότυπες σχεδιάσεις φωτ. μηχανών εκτός παραγωγής. Μία
από αυτές είναι η Ivy REC η οποία τότε είχε περάσει μάλλον απαρατήρητη.
Πρόκειται για μια λιλιπούτεια όμορφη σχεδίαση σε μέγεθος ενός μεσαίου USB
flash drive με άγγιστρο πρόσδεσης ώστε να μην ...χάνεται. Πολλά τεχνικά
χαρακτηριστικά δεν έχουν γίνει γνωστά παρά μόνον ότι φοράει αισθητήρα
μεγέθους 1/3in.13Megapixel, περίπου όπως τα smartphone και είναι ικανή και
για video 4K ενώ είναι στεγανή (IP67) και έχει WiFi/Bluetooth προκειμένου να
είναι συμβατή με Canon Minicam App.
Το project αναγγέλεται στη σελίδα https://www.indiegogo.com/projects/
canon-ivy-rec-clippable-go-anywhere-camera/coming_soon του

Arsenal κλπ.

indiegogo.com, χωρίς πλήρεις προδιαγραφές και επεξηγώντας ότι οι πρώτοι
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α προσθέσουμε ότι η αρχική ιδέα crowdfunding έχει επεκταθεί σε
καθαυτό τη χρηματοδότηση. Αντί λοιπόν ένα άτομο ή μια εταιρία
με ενδιαφέρουσα επιχειρηματική και παραγωγική ιδέα να αναζητήσει
χρήματα από άτομα ανά τεμάχιο προϊόντος, παευθύνεται σε εξωτραπεζικούς
μεμονωμένους επενδυτές, με τους όρους που θέτει ο ίδιος. Παράδειγμα τέτοιας
πλατφόρμας είναι το CircleUp, με έδρα το San Fransisco. Εκεί η μέση επένδυση
είναι μόλις 100.000δολ. pοσόν αδιάφορο και οριακό για τον συμβατικό
τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ αλλά κρίσμο για μικρές αναδυόμενες εταιρίες με
πολλά υποσχόμενα παραγωγικά project.
Mετά τη μάλλον μακρά εισαγωγή, η είδησή μας μοιάζει εκπληκτική και μη
αναμενόμενη. Ανάγεται στην φωτογραφική έκθεση CP+ στη Yokohama της
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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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εγγραφόμενοι θα κερδίσουν έκπτωση 30% στην τελική
τιμή του Ivy REC.
Αναρωτιέται κανείς εύλογα αν μια εταιρία σαν την
Canon με χρηματιστηριακή αξία πάνω από 31,3δισ.
δολ. και άπειρη δυνατότητα παροχής ρευστού από
τις ιαπωνικές τράπεζες έχει ανάγκη τα ...ψίχουλα
μεμονωμένων αγοραστών. Προφανώς όχι... Απλά
η Canon περνά σε φάση πειραματισμού ως προς την
διερεύνηση των τάσεων της αγοράς. Ας σκεφθούμε
το crowdfunding ως έμπρακτη έρευνα αγοράς νέου
τύπου. Αντί να λανσαριστεί ένα καινοτομικό και
“διαφορετικό” προϊόν στην αγορά, μπορεί να γίνει
μια ουσιαστική σφυγμομέτρηση που να μετράει την
πραγματική αντίδραση με την καμπάνια crowdfunding,
ιδιαίτερα σήμερα που η δημοφιλία του indiiegogo,
του kickstarter κλπ. εγγυάται τη δημοσιότητα και την
ενημέρωση μεγάλου μέρους δυνητικών αγοραστών.
Για την Canon προφανώς είναι αδιάφορο από
οικονομικής πλευράς αν θα αντλήσει μερικά
εκατομμύρια δολλάρια αλλά είναι πολύτιμο για το
τμήμα marketing να διαπιστώσει τον παλμό της αγοράς
σε καινοτομικές ιδέες. Επίσης αν η ανταπόκριση είναι
μεγάλη, το προϊόν θα μαζικοποιηθεί και ίσως φθηνήνει
περισσότερο από την αρχική τιμή crowdfunding. Όμως
το θετικό αντίκρυσμα για τους αγοραστές ειναι ότι θα το
αποκτήσουν πρώτοι, σαν αυτούς που προμηθεύονται
πρώτοι ένα πολύ επιθυμητό smartphone πρώτης
γραμμής.
Επίσης η ανταπόκριση του κοινού σε καινοτομικά
προϊόντα imaging από μεγάλες εταιρίες είναι δύσκολο
να προβλεφθεί. Πολλοί φέρνουν ως παράδειγμα
τη σειρά actioncam και 360° Keymission της Nikon
που απέτυχε παταγωδώς ενώ γενικά στις actioncam
μεγάλες εταιρίες του imaging όπως η Sony, δεν
έχουν καταφέρει πολλά πράγματα. Μόνον η σειρά
360° camera Theta της Pentax/Ricoh έχει σημειώσει
επιτυχία.
Θα γίνει ποτέ το crowdfunding ο κατεστημένος
τρόπος χρηματοδότησης για τη βιομηχανία του
imaging, ένα είδος bulit to order, δηλ. κατασκευής
κατόπιν παραγγελίας, που εν μέρει υιοθετείται π..χ.
στην αυτοκινητοβιομηχανία ως ένα βαθμό; Δεν είναι
καθόλου σίγουρο. Μπορεί να πέτυχε για την Peak
Design αλλά για προϊόντα που χρειάζονται τεράστιες
επενδύσεις όπως ένα μαζικό μοντέλο mirrorless δε
νομίζουμε ότι μπορούν να συγκεντρωθούν τόσες
προπαραγγελίες. Εξάλλου οι φωτογραφικές μηχανές
έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής του κύκλου παραγωγής
(πολλές υπερβαίνουν τα 4-5 χρόνια και οι φακοί
περισσότερο). Ίσως δούμε περισσότερα crowdfunding
projects αλλά θα είναι η εξαίρεση. Θα προσελκύουν
δημοσιότητα, θα φέρνουν νέους πελάτες αλλά μέχρι
στιγμής κανένας μαζικός κλάδος της παραγωγής δεν
λειτουργεί έτσι, οπότε το imaging (στο ορατό και
προβλέψιμο μέλλον) δεν θα μεταφερθεί στο εν λόγω
παραγωγικό μοντέλο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Η Ιvy REC μοιάζει ιδιαίτερα έξυπνη ως Imaging gadget. Θα γίνει άραγε best seller
στην «πληθοποριστική» αντίληψη περί marketing?
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Στον αγώνα των drones
Δείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα λήψη...

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
"#%;B: 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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Πρόωρη και επώδυνη απώλεια

Έ

φυγε από τη ζωή μετά πολύμηνη μάχη με την
επάρατη νόσο την περασμένη εβδομάδα ο Μάριος
Καμπανάος από γνωστή οικογένεια του φωτογραφικού
κόσμου. Ο Μάριος είχε την εταιρία Fotoflex, με έτος
ίδρυσης το 1975 και αντικείμενο τη διακίνηση των
χημικών Champion Photochemistry, μελανιών για
επαγγελματικά inkjet και ανταλλακτικών/αναλώσιμων
για minilab και άλλα φωτογραφικά μηχανήματα.
Όλοι θα θυμόμαστε τη μορφή του εκλιπόντος για
την πραότητα και ποιότητα του χαρακτήρα του, την
επαγγελματική συνείδηση και την αγάπη που τον
περιέβαλε ο φωτογραφικός κόσμος. Η απώλειά
του είναι δυσαναπλήρωτη και το κενό αισθητό. Το
περιοδικό μας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους
οικείους του.

Huawei MasterClasses
Διαγωνισμός σε τρεις φάσεις για κατόχους συσκευών Huawei

T

a τρία φωτογραφικά MasterClasses της
Huawei παρέχουν την ευκαιρία σε 24
κατόχους συσκευών Huawei να λάβουν
επιμόρφωση και συμβουλές από καταξιωμένους
Έλληνες φωτογράφους.
Η πρώτη φάση ήδη ξεκίνησε από την Παρασκευή
28 Ιουνίου ως τις 4 Ιουλίου 2019. Οι 8 νικητές
του θα βρεθούν στο πρώτο Masterclass
Event την Τρίτη 9 Ιουλίου, 18:30 – 20:30
στον Κεραμεικό με θέμα “Life of a City”. Ο
φωτογράφος Βασίλης Σιαμπαλής –
https://www.instagram.com/billyheis/ θα
υποδεχθεί τους νικητές και θα μοιραστεί μαζί
τους μυστικά για τα πρόσωπα, τα πορτραίτα και
τη φωτογραφία δρόμου. Τα πορτραίτα και τα
τοπία της απογευματινής Αθήνας αποτελούν το
θέμα γι’ αυτό το Masterclass.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της δεύτερης
φάσης του διαγωνισμού είναι 8 με 14 Ιουλίου
και το Masterclass Event θα γίνει την Τετάρτη
17 Ιουλίου 18:30 – 20:30, στα Αναφιώτικα
της Πλάκας με τίτλο “The Nature of a City”.
Ο φωτογράφος είναι ο Ορέστης Σεφέρογλου
https://www.instagram.com/orestis_sef/ και
θα αναλύσει θέματα γύρω από τη Νυχτερινή
Φωτογραφία. Ο Ορέστης Σεφέρογλου είναι
freelancer φωτογράφος με πολλές εκθέσεις
σχετικά με τα Αναφιώτικα, όπου γραφικά
καλντερίμια και χαμηλά σπίτια με τοπικό χρώμα
συνθέτουν την εικόνα.
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Το “Nature Up Close” είναι το θέμα της τρίτης φάσης του
διαγωνισμού Ηuawei όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να
στέλνουν τις φωτογραφίες τους από τις 11 ως τις 19 Ιουλίου.
Οι οκτώ νικητές θα βρεθούν στον Βοτανικό Κήπο στις 22
Ιουλίου 2019, με τη Νατάσσα Τριανταφύλλου www.instagram.
com/natassat/ όπου θα διεξαχθεί το τελευταίο Masterclass. Η
Νατάσσα Τριανταφύλλου είναι “φωτογράφος και influencer
με το έργο της να επικεντρώνεται γύρω από τη φύση, τα
έντονα χρωματιστά τοπία και γύρω από τις μινιατούρες”.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο
Facebook: www.facebook.com/HuaweimobileGR/
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Octapus 5K
Αντίπαλο δέος για RED Epic
και BlackMagic Ursa MiniPro

M

ια modular επαγγελματική
βιντεοκάμερα που βλέπει
ανταγωνιστικά τις αντίστοιχες RED
και BlackMagic ετοιμάζει η νεοφυής
εταιρία Octapus Cinema. Πρόκειται
για τελείως modular σχεδίαση, με
εναλλακτικά module αισθητήρα 4Κ/5Κ
και δυνατότητα color/monochrome.
Τα modules θα προέρχονται όλα
από την Ximea. Yποστηρίζεται το
Cinema DNG format αλλά και HEVC
με bitrate 900Μbps. Τα ηλεκτρονικά
θα ελέγχονται από ένα onboard linux
micro PC με intel i7, 16GB RAM και με
interfaces ΗDMI, USB 3.0, SATA III. Η
εμπορική διάθεση θα αρχίσει σε ένα
χρόνο το καλοκαίρι 2020.

 467 • 

8 IOY I 2019





13

ON LINE    

Galaios.indd 1

 467 • 

O IMAGING - E 

8 IOY I 2019



25/6/2019 9:27:39 μμ





14

ON LINE    

O IMAGING - E 



Godox AD200-PRO
To μικρότερο υβρίδιο μονομπλόκ και φορητού φλας

Τ

ο Godox AD200PRO είναι ένα επαγγελματικό φορητό TTL flash
με ένταση 200Ws. Ένα από τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά
του είναι η δυνατότητα να εναλλάσσει την κεφαλή του από
γυμνή λάμπα (bare bulb), σε fresnel τυπικού speedlite ή στην
(προαιρετική) στρογγυλή μαγνητική κεφαλή H200R. Επιπλέον
διακρίνεται για την ιδιότητά του να διατηρεί σταθερή (+-100°K)
χρωματική θερμοκρασία σε κάθε διαβάθμιση ισχύος λάμψης όσο
λειτουργεί σε stable color mode.
Διαθέτει ενσωματωμένο το σύστημα ραδιοσυχνοτήτων X της
Godox (Slave) και υποστηρίζει τα συστήματα TTL των εταιριών

Canon, Nikon, Sony, Olympus/Panasonic, Fujifilm και
Pentax (με τον κατάλληλο πομπό X1T C/N/S/O/F/P).
Τροφοδοτείται από ειδική μπαταρία λιθίου 14.4V 2900mAh
που του χαρίζει αυτονομία 500 λάμψεων πλήρους έντασης.

anfrotto
Top Lock Travel QR Adaptor

T

o νέο εξάρτημα προορίζεται για τη σειρά BeFree Αdvanced/GT
με κεφαλές Νο 494, 496 & 498 kia όλες τις πλακέτες τύπου Arca
και διευκολύνει την αναδίπλωση των ποδιών για εύκολη μεταφορά.
Προικειμένου να ανντικαταστήσετε το RC2 με το νέο adaptor ακρέι να
ξεσφίξετε με κλειδί Allen και να ξαναστερεώσετε με την κεντρική βίδα.
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EKΠΛΗΞΗ

EPSON SURECOLOR
SC-P10000
Υψηλή παραγωγικότητα,
χωρίς συμβιβασμούς
στην ποιότητα με εύκολη
λειτουργία και συντήρηση!
Εγγύηση 3 ετών

NEO

€4.700

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΡΟ ΦΠΑ

EPSON SURELAB SL-D800

EPSON SURECOLOR SC
SC-F6200
F6200

Ευελιξία, ταχύτητα, ποιότητα
εκτύπωσης & οικονομία!

Ολοκληρωμένο πακέτο θερμικής εξάχνωσης χρώματος
για τη δημιουργία υφασμάτων και διαφημιστικών ειδών
υψηλής ποιότητας

•
•
•
•
•

Οικονομική απόδοση
Αθόρυβος
Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
Μεγάλη παραγωγικότητα
Χαμηλή κατανάλωση

 467 • 
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Ο SureColor SC-F6200 είναι ένας επαγγελματικός ψηφιακός
εκτυπωτής dye sublimation 44 ιντσών από ρολό σε
ρολό, σχεδιασμένος ειδικά για την παραγωγή τυπωμένων
υφασμάτων και διαφημιστικών ειδών υψηλής ποιότητας.
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Shimoda
Ιμάντες πλάτης για τη γυναικεία
ανατομία

Π

ολλές είναι οι περιπτώσεις προίόντων
που δεν λαμβάνουν υπόψη τις
ιδιαιτερότητες του γυναικείου φύλου.
Είναι αλήθεια ότι οι βαρειές θήκες τύπου
backpack, ειδικά όταν είναι γεμάτες
φωτογραφικό εξοπλισμό, μπορούν να
καταπονήσουν κάθε σωματότυπο. Πολλώ
μάλλον το γυναικείο σώμα. Οι σχεδιαστές
της Shimoda το σκέφθηκαν σφαιρικά
και αποφάσισαν να πρωτοτυπήσουν,
επινοώντας ειδικά design iμάντων backpack
για την γυναικεία ανατομία. Έτσι στη
σειρά Explora της ομώνυμης εταιρίας,
θα υπάρχουν τρεις ειδικοί ιμάντες για
γυναίκες Simple, Standard Simple και
Petite and Tech, με special διαμόρφωση
και σχήμα. Όπως είπε η brand manager
της Shimoda κα Loraine Μοrgan, “Αυτοί οι

καινούργιοι ιμάντες και τα αξεσουάρ τους,
αποτελούν μέρος της αποφασιστικότητάς
μας να προσφέρουμε σε όλους τους
αγοραστές πρόσβαση στα καλύτερα και πιο
προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους προϊόντα
με υψηλό επίπεδο άνεσης, αντοχής και
ευελιξίας σε εφαρμογές μεταφοράς
εξοπλισμού για ταξίδια και περιπέτεια.”

Insta 360 Titan
Κινηματογραφική κάμερα 360°

Ή

ταν για πολύ καιρό σε στάδιο εξέλιξης,
τώρα μπαίνει στην παραγωγή. Ο λόγος
για την Ιnsta360 Titan μια πολύ ιδιαίτερη
κινηματογραφική κάμερα με οκτώ φακούς και
αντίστοιχους αισθττήρες Micro 4/3 που μοιάζει
σα να απέδρασε από τον Πόλεμο των Άστρων.
Είναι ειδικά σχεδιασμένη για VR video παραγωγές
προσφέροντας αναλύσεις ως 11K! Ενσωματώνει
σύσητμα σταθεροποίησης Flowastate με
επαγγελματικού επιπέδου γυροσκοπικούς
αισθητήρες, ενώ βασίζεται στους ίδιους
αποτελεσματικούς αλγόριθμους αντιστάθμισης
των κραδασμών και κουνημάτων όπως η
Insta360 One X που έχει επαινεθεί πολύ σε αυτή
την παράμετρο απόδοσης. Παράγει δισδιάστατα
video 2D σε ανάλυση 10560x5280pixel και
τρισδιάστατα ως 9600x9600pixel και ακόμη
υποστηρίζει ΗDR mode, burst 10fps, time lapse
κλπ. Η τιμή είναι ανάλογη στα 15.000δολ. μαζί
με monitor Farsight Live.
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Φωτ. Ηλίας Διακουμάκος

$,#.

Κίνηση στη φύση
Τα θέματα μας περιμένουν...
Η άγρια ζωή συγκινεί και κινητοποιεί τους
φωτογράφους. Η αναζήτηση θεμάτων
περνάει μέσα από την ευαισθησία μας για το
περιβάλλον, το ενδιαφέρον μας για τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας και την υποχρέωση
του φωτογράφου να μην διαταράσσει με
την δραστηριότητά του την ισορροπία του
οικοσυστήματος. Την πανίδα μπορούμε να
αναζητήσουμε από πολύ κοντά μας π.χ.
φωτογραφίζοντας πουλιά σε πάρκα της πόλης
ως μακριά στους πλούσιους και γεμάτους ζωή
υδροβιότοπους της Ελλάδας ή αναζητώντας μικρά
και μεγαλύτερα ζώα σε δάση.

 467 • 
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ΠΟΥΛΙΑ

Τ

α πουλιά είναι αγαπημένο θέμα των φωτογράφων φύσης.
Όπως πετούν, αλλά και στις φάσεις του ξεκινήματος
και τελειώματος της πτήσης, προσφέρουν θεαματικά καρέ,
είτε ατομικά είτε ως σμήνη. Έχουν διαφορετικά χρώματα,
μεγέθη, συμπεριφορές και κινούνται συνεχώς. Επίσης στους
χερσαίους βιότοιπους και κυρίως στους υδροβιότοπους
της Ελλάδας καταγράφεται τεράστια βιοποικιλότητα. Αετοί
(σταυραετοί, χρυσαετοί) γεράκια (πετρίτες, μαυροπετρίτες,
κιρκινέζια κλπ.) σουσουράδες, κοκκινολαίμηδες, τσίχλες, σπίνοι,
ψαρόνια, τρυποφράχτες, κουκουβάγιες, γκιώνηδες καθώς
και αργυροπελεκάνοι, βουτηχτάρια, ερωδιοί, βαλτόπαπιες,
κοκκινόχηνες, σταχτοτσικνιάδες κλπ. στους υδροβιότοπους.
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ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ SUBLIMATION ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Pillows

Beach
bags

Mousepads

Puzzles

ΝΕΕΣ
ΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙ
ΑΦΙΞΕΙΣ

Πέτρες

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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$,#.
Τα περισσότερα θηλαστικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα
στην ανθρώπινη προσέγγιση και τείνουν να
απομακρύνονται αμέσως μόλις αντιληφθούν την
παρουσία μας. Γι αυτό και οι μεγάλοι τηλεφακοί
αποτελούν απαραίτητο και αναπόσπαστο μέρος του
φωτογραφικού εξοπλισμού των φυσιολατρών. Ακόμη και
κάποια ζώα που είναι πιο ανεκτικά, αποχωρούν με το
παραμικρό. Έτσι στην πραγματικότητα οι περισσότερες
φωτογραφίες της πανίδας αφορούν είτε πουλιά που
αν τηρηθούν οι αποστάσεις δεν ενοχλούνται τόσο είτε
θηλαστικά, για τα οποία οι φωτογράφοι παραμονεύουν
σε ειδικές κρυψώνες με παραλλαγή και περιμένουν την
κατάλληλη ευκαιρία. Οι κρυψώνες μπορεί να είναι απλά
καλύμματα με αυτοσχέδιο σκελετό π.χ. από καλάμια ή
κλαδιά κάτω από τον οποίο κρύβεται ο φωτογράφος
ή πιο πολύπλοκες κατασκευές (hides) όπου στήνονται
ολόκληρες “καλύβες” ντυμένες με φυλλωσιές κλπ.
που μένουν μόνιμες στην άκρη των χώρων ώστε να
τις συνηθίζουν τα μέλη της πανίδας και να μη δίνουν
σημασία. Επειδή τα θηλαστικά κυρίως είναι νυκτόβια
και βγαίνουν για βοσκή ή κυνήγι θηραμάτων τη
νύκτα, μερικοί φωτογράφοι στήνουν φωτοπαγίδες με
υπέρυθρες κλπ. δηλαδή διακόπτες που ενεργοποιούν
αυτόματα το εξάρτημα remote control της μηχανής μόλις
περάσει κάποιο ζωάκι.

Chesapeake Images / shutterst
shutterstock.c
ock.com
om

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• Ρυθμίζουμε τη μηχανή για την βέλτιστη απόκριση
ως προς την ταχύτητα. Επιλέγουμε γρήγορες
ταχύτητες, σχετικά ανοικτά διαφράγματα
και υψηλές τιμές ΙSO (σε συνάρτηση με τις
επικρατούσες συνθήκες φωτισμού).
• Κατ αρχήν επιλέγουμε όλα τα σημεία εστίασης
και διαρκή εστίαση. Εφόσον είμαστε σε θέση
να γνωρίζουμε περίπου την απόσταση όπου θα
συμβεί η δράση, προ-εστιάζουμε. Μερικοί φακοί
δίνουν δυνατότητα να περιορίσουμε το focus
range (την κλίμακα αποστάσεων εστίασης π.χ.
από τα 10m ως το άπειρο) ώστε να αποφεύγει ο
φακός τις καθυστερήσεις την ώρα που “ψάχνει”
το σημείο νεταρίσματος.
• Κάνουμε πολλές λήψεις. Τραβάμε όση ώρα
διαρκεί η δράση (αφού έτσι κι αλλιώς οι κάρτες
μνήμης μας δίνουν τεράστιες χωρητικότητες για
πολλά καρέ). Αυτό το κάνουμε γιατί αφενός μια
ακολουθία συμβάντων με κίνηση και δράση
αν
δύσκολα επαναλαμβάνεται και αφετέρου, όταν
άθος
τραβάμε με τηλεφακό ο οποίος έχει μικρό βάθος
ο,
πεδίου και η εστίαση αλλάζει διαρκώς σημείο,
ο
πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλο και κάποιο
καρέ θα είναι το πιο πετυχημένο!
τει
• Η φωτογραφία κίνησης στη φύση προϋποθέτει
πτα
υπομονή και επιμονή. Τα ζώα είναι απρόβλεπτα
ρες,
και ο φωτογράφος θα χρειαστεί να στηθεί ώρες,
ή ακόμα και να επανέρχεται για μέρες μέχρι να
πετύχει το αναμενόμενο.
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Βρείτε περισσότερα στο
Μονοθεματικό τεύχος του
ΦΩΤΟγράφου με θέμα

Κίνηση & Δράση
που κυκλοφορεί
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1

€72

3

2

1. ΤCM

2. MΠΑΤΑΡΙΑ

3. LIGHTT MODIFIERS

Ενσωματώνεται η
γνωστή από άλλα
φλας της εταιρίας
λειτουργία TCM για
άμεση μετάβαση από
μια λήψη με TTL στην
αντίστοιχη ρύθμιση
manual.

Αν προσπαθήσετε να βγάλετε
το μεγαλούτσικο pack
VB-26 7,2V 72Wh ίσως
προβληματιστείτε την πρώτη
φορά γιατί βγαίνει πατώντας
το κουμπί απελευθέρωσης
από την μία πλευρά και
αφαιρείται από την άλλη.

Το κιτ AK-R1
R1 περιλαμβάνει 1 x
ome, 3 θερμά φίλτρα,
Diffuser Dome,
μία βάση υποδοχής φίλτρων, ένα
πράσινο φίλτρο, ένα Honeycomb
Grid, ένα snoot, ένα barndoor,
unce, wideangle
κάρτα bounce,
ογέα και τσαντάκι
προσαρμογέα
μεταφοράςς

,(

€273

Godox V1
Στρογγυλή κεφαλή, τετράγωνη λογική
YΠΕΡ

Η Godox πρόσφατα μας εντυπωσίασε με τα φλας μπαταρίας Witstro,
ιδίως τις μονάδες AD200Pro και ΑD400Pro, όπου ακροβατούν ανάμεσα
στα μονομπλόκ studio και τα φορητά της καθημερινότητάς μας,
έχοντας τα πλεονεκτήματα και των δύο κόσμων.

H

ίδια κατασκευάστρια εταιρία κέρδισε τη γενική επιδοκιμασία με την κίνηση
να φέρει τα pack lith ion (ως ηλεκτρική τροφοδοσία αντί για μπαταρίες ΑΑ)
στην κατηγορία speedlite. Tώρα οι σχεδιαστές της Godox μας ιντριγκάρουν ξανά με
το πολυσυζητημένο V1 (λόγω της γνωστής αντιδικίας με την Profoto για το design).
Βασικό, κύριο και πρωταρχικό χαρακτηριστικό του V1 είναι η στρογγυλή κεφαλή που
το κάνει να μοιάζει επαγγελματικό και σοβαρό. Η διάμετρος της κεφαλής είναι ίδια με
τον αντάπτορα H200R που προσαρμόζεται στο μεγάλο αδελφάκι του, το ΑD200Pro.
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• Ποιότητα
κατασκευής
• Mεγάλο pack
λιθίου
• Σύστημα light
modifier AK-R1
• Kαλή τιμή
• Πλήρες μενού
• Yποστήριξη ασύρματου TTL

ΚΑΤΑ
• Πολύ ζεστός χρωματικά ο LED
πιλότος
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Xάρη σε αυτή την “οικογενειακή ομοιότητα” ταιριάζουν
απευθείας -με μαγνητική προσαρμογή- τα light modifier
που περιλαμβάνονται στο κιτ AK-R1. Να πούμε όμως
ότι εδώ τελειώνουν οι μορφολογικές συγγένειες με το
AD-200Pro, αφού το V1 δεν έχει “γυμνή” φλασόλαμπα.
Aντίθετα έχει συμβατική κεφαλή με τη σχετική λυχνία να
εμπεριέχεται κανονικά στην zoom κεφαλή που καλύπτει
φάσμα εστιακών αποστάσεων 28-105mm. Επιπλέον
υπάρχει και ένα ισχυρό, ρυθμιζόμενης έντασης, LED
θερμού φωτός που παίζει το ρόλο “πιλότου”, αν χρειαστεί.
Όλα τα χειριστήρια βρίσκονται στην πίσω πλευρά με το
D-Pad να διεκδικεί την περισσότερη προσοχή εφόσον
από αυτό περνούν ρυθμίσεις για το ζουμάρισμα κεφαλής,
επιλογή ETTL/iTTL/Μulti/manual κλπ. η αυξομείωση
ισχύος στο Μ και η ενεργοποίηση του πιλότου. Πολύ
βολικό και σταθερό είναι το σύστημα κλειδώματος

 467 • 

8 IOY I 2019

του ποδαρακίου (sic) στο hot/cold shoe ώστε να μην
κινδυνεύει ποτέ η συσκευή.
Η μπαταρία φορτίζεται λίγο περίεργα μέσω μιας μικρής
ειδικής βάσης όπου κουμπώνει η μπαταρία ενώ παρέχεται
κανονικά φορτιστής.
Το V1 είναι αρκετά ισχυρό με πραγματική μετρημένη
από μας Guide No 55mm με ISO 100 και την κεφαλή στα
50mm.
Στο manual μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια 1/10stop
σε εύρος ως 1/256, οπότε η ελάχιστη διάρκεια λάμψης
1/27.800sec. το προτείνει για Hi Speed εφέ όπως το
αξιοποιήσαμε στο μονοθεματικό τεύχος Κίνηση και Δράση
(σελ. 112). Είναι χρωματικά πολύ σταθερό ανάμεσα στις
διαδοχικές φλασιές (βασικό στην ψηφιακή φωτογραφία)
και η μπαταρία βγάζει ολόκληρο γάμο αν δεν είναι
συνεχώς στο full. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;
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!$#& 13-14 #>.#
1o Φωτογραφικό Φεστιβάλ Ν. Αιγαίου

Φ

έτος το καλοκαίρι στη Ρόδο το διήμερο 13 και 14 Ιουλίου στον Προμαχώνα Αγίου Γεωργίου
της Μεσαιωνικής Πόλης, πραγματοποιείται το 1ο Photo-FESTIVAL N. Aιγαίου. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει: • Έκθεση Φωτογραφίας μαθητών του Φωτογραφικού Εργαστηρίου Ρόδου •
Διαλέξεις με σημαντικούς καλεσμένους • Live φωτογράφηση • Live νέες φωτογραφικές μηχανές •
Φωτογραφικά δώρα.
Στόχος της διοργάνωσης είναι να δημιουργήσει ένα φωτογραφικό πυρήνα στο Ν. Αιγαίο ώστε να
έχουν την δυνατότητα οι φίλοι της φωτογραφίας, να παρακολουθήσουν καλλιτεχνικά γεγονότα,
να ενημερωθούν στον τομέα των φωτογραφικών και να αποκομίσουν νέες γνώσεις.
Το Φεστιβάλ διοργανώνει το Φωτογραφικό Εργαστήρι Ρόδου με υπεύθυνη την πτυχιούχο
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Αργυρώ Χρυσάνθου
και την υπoστήριξη του περιοδικού “ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ”.
Οι μαθητές του Φωτογραφικού Εργαστηρίου Ρόδου Δ. Αλεξίου, Ν. Γιαννίου, Ε. Ζανάκη, Μ.
Ζαφείρη, Η. Καραβόλιας, Μ. Καρπαθάκη, Χ. Κατσιμπράκη, Ε. Καττιδένιου, Σ. Μάνια, Μ. Μαντά,
Θ. Ματσάνα, Ν. Οικονόμου, Μ. Πιζάνια, Δ. Σαμαρά, Ε. Σταυρά, Σ. Σταύρου, Σ. Στογιαννίδης, Α
Τσομπανίδης, Κ. Χατζηπαππά και Β. Καϋμενάκης, μετά τη συμπλήρωση δύο θεωρητικών και
πρακτικών κύκλων παρουσιάζουν ομαδική έκθεση με θέμα “Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου”Εικόνες
μιας ζωντανής κοινωνίας - ενός ζωντανού μνημείου”. Το Φωτογραφικό Εργαστήρι Ρόδου και ο
Σύλλογος “Φωτοσύνθεσις Νοτίου Αιγαίου” αφιερώνουν την έκθεση στον πρόσφατα εκλιπόντα
μεγάλο έλληνα φωτορεπόρτερ Γιάννη Μπεχράκη.

 467 • 

8 IOY I 2019





27

O IMAGING - E 



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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Φωτ. Κίμων Αξαόπουλος

ON LINE    

  
3rd Photosphere Festival

Σ

το προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τον Βενιαμίν των φωτογραφικών
φεστιβάλ, το Antiparos International Photo Festival (διαρκεί μέχρι τις 14
Ιουλίου). Παράλληλα μπορείτε να δείτε απέναντι στο νησί της Πάρου, ένα
υπαίθριο φεστιβάλ φωτογραφίας, το 3ο Photosphere Festival (μέχρι 15 Ιουλίου).
Στη συνέχεια το φεστιβάλ θα ταξιδέψει στην Πάτμο από 28 Ιουλίου έως 11
Αυγούστου 2019). Το Photosphere Festival είναι ένα Φεστιβάλ Φωτογραφίας
Εξωτερικού Χώρου στο οποίο επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι απ’
όλο τον κόσμο, εκθέτουν τις φωτογραφίες τους για ένα μήνα, κάτω από τον
έναστρο καλοκαιρινό ουρανό. Τις φωτογραφίες προς έκθεση επιλέγει Καλλιτεχνική
Επιτροπή που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται παράλληλες δράσεις για μικρούς
και μεγάλους, όπως σεμινάρια φωτογραφίας, εργαστήρια, μουσικές βραδιές και
άλλα. Να σημειωθεί πως η δράση εγκαινιάστηκε στις 30 Μαΐου 2019 στο Διεθνές
Φεστιβάλ Φωτογραφίας Ιωαννίνων “Photometria” στο πλαίσιο συνεργασίας
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των δύο Φεστιβάλ. Το 3ο Photosphere
πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Πάρου “Αρχίλοχο” και το Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Πάτμου “Πάτμιον”, ενώ
έχει την υποστήριξη του Δήμου Πάρου και
της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου ΚΔΕΠΑΠ.
Τοποθεσία στην Πάρο: Πολιτιστικός
Σύλλογος “Αρχίλοχος”
Τοποθεσία στην Πάτμο: Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Πάτμου “Πάτμιον”
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Έκθεση και σεμινάριο φωτογραφίας

Δ

ύο ενδιαφέρουσες δράσεις θα δούμε στον Πόρο: την ατομική έκθεση της Μαίρης
Χριστοφίδη «Αντιστάσεις και Αποκλεισμοί», σε επιμέλεια Πλάτωνα Ριβέλλη καθώς και
ένα σεμινάριο του τελευταίου με τον ωραία προβοκατόρικο τίτλο «Άχρηστες φωτογραφίες».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η γκαλερί Citronne της Τατιάνας Σπινάρη προβάλλει έργα σπουδαίων
Έλληνων καλλιτεχνών γενικότερα, αυτή την περίοδο φερ’ ειπείν παρουσιάζει τον εξαιρετικό
εικαστικό Γιάννη Ψυχοπαίδη.
Σχετικά με το οκτάωρο σεμινάριο να σημειωθεί ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά
προτιμότερο είναι να κλείσετε θέση στέλνοντας ένα mail στη διεύθυνση platon@rivellis.gr.

Διάρκεια έκθεσης:
27 Ioυλίου - 8 Σεπτεμβρίου
2019
Διάρκεια σεμιναρίου:
Παρασκευή 26 και το
Σάββατο 27 Ιουλίου 2019
Πληροφορίες:
www.citronne.com

!" #$%&!"
Παρουσίαση νέου βιβλίου

Σ

το δροσερό αίθριο του Polis Art Cafe
(Πεσματζόγλου 5 στο κέντρο της
Αθήνας) θα γίνει Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 η
επίσημη παρουσίαση του νέου βιβλίου του
ψυχιάτρου, συγγραφέα και καθηγητή στο
Παν/μιο Δυτικής Αττικής Φώτη Καγγελάρη
που εκδίδεται από τις τον εκδοτικό οίκο
ΠΛΗΘΩΡΑ. Για “Το βάρος του σώματος” θα
μιλήσουν οι Θανάσης Γεωργάς ψυχίατροςψυχαναλυτής Πρόεδρος της Ελλ. Εταιρίας
Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ανάλυσης
και Ψυχοθεραπείας, Δημήτρης Τρίκας
δημοσιογράφος και ο ίδιος ο συγγραφέας
ενώ η ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ
θα διαβάσει ποιήματά της και αποσπάσματα
του βιβλίου θα απαγγείλουν οι ηθοποιοί
Kωνσταντίνος Καρακώστας, Αμαλία
Κλημοπούλου και Ανδρέας Μαριανός.
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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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€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018







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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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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94

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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Κορύφωση των δράσεων

Έ

να από τα πιο ιδιαίτερα, πολυποίκιλα φεστιβάλ που διοργανώνεται αυτό
το καλοκαίρι εγκαινιάζει τις πιο ετερόκλητες εκδηλώσεις που μπορεί κανείς
να φανταστεί. Από φωτογραφία, ηπειρώτικη παραδοσιακή ή πρωτοποριακή
underground μουσική, διαφόρων ειδών εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μέχρι
φυσιολατρικές δράσεις με περιβαλλοντικές ανησυχίες. Αν αποφασίσετε να ταξιδέψετε
στα υπέροχα τοπία του Ανατολικού Ζαγορίου, τότε μπορείτε προηγουμένως να
ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα εδώ: https://vovousafestival.gr/.
Διάρκεια: 13 μέχρι 20 Ιουλίου 2019
Τοποθεσία: Βωβούσα, Ανατολικό Ζαγόρι
Πληροφορίες: https://vovousafestival.gr/

 
Παράταση έκθεσης

Α

ν δεν προλάβατε να δείτε τις εκθέσεις «Αστικός
Μυστικός κήπος. Μια ανάγνωση» της Λίας
Ναλμπαντίδου και «Flora Filopappou: ένα ταξίδι
από την Πόλη των Βράχων στον κήπο» του Νίκου
Παπαδόπουλου στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε μέχρι και
τις 6 Σεπτεμβρίου 2019.
Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης,
Βίλα Καπαντζή, Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 108
Πληροφορίες: 2310 295 170
mietthe2@otenet.gr
www.miet.gr
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"#$%! &"'&(! " #)*! 19-29 +#
Από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης

Δ

υστυχώς ή ευτυχώς αυτός ο διαγωνισμός δεν απευθύνεται σε πολλούς από εμάς, αλλά αν ανήκετε στην
συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, στείλτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που αποτυπώνει ένα βασικό
στοιχείο της χώρας σας και σας κάνει να νιώθετε χαρούμενοι. Ο τίτλος του διαγωνισμού άλλωστε αποκαλύπτει
και το θέμα του, “I #FeelGood”.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν νέοι από την Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο & Κροατία.
Δύο νικητές από κάθε χώρα θα κερδίσουν ένα ταξίδι για να παρευρεθούν στη γιορτή του TandEM, όπου θα
παρουσιαστούν όλες οι νικήτριες συμμετοχές. Όλοι οι νικητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι νικητές με το «Καλύτερο Βίντεο της Νότιας Ευρώπης»
και την «Καλύτερη φωτογραφία της Νότιας Ευρώπης» θα ανακοινωθούν την ίδια βραδιά.
Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 28 Ιουλίου 2019
Πληροφορίες: #FeelGood #IomGreece, iomathens@iom.int, http://www.iom.int
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moc.sallopedsogroiy.www//:ptth 
#"#+# * .'/, "'&!

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας.
Λήξη 14 / 7

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Blank Wall Gallery
Ομαδική έκθεση GuruShots

Η

πολύ δραστήρια, φωτογραφικά, γκαλερί της Αθήνας Blank Wall, συνεχίζει
ακάθεκτη την εκθεσιακή της παρουσία εν μέσω καλοκαιριού, προτείνοντάς μας την
τελική φετινή έκθεση της πλατφόρμας GuruShots υπό τον τίτλο “Your ExhibitionShot”.
Στην έκθεση αυτή θα παρουσιαστούν πάρα πολλά έργα, γύρω στα 1200 (!), σύμφωνα
με τους διοργανωτές, τυπωμένα και ψηφιακά, με θέμα τη φωτογραφία που αξίζει να
εκτεθεί. Κάθε καλλιτέχνης θα παρουσιάσει τη φωτογραφία του που πιστεύει ότι είναι
κατάλληλη να παρουσιαστεί σε μία γκαλερί.

:',;
Έκθεση Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης

Έ

χει πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς την τεράστια δουλειά που
κάνουν -φαινομενικά- ερασιτεχνικές ομάδες και εργαστήρια ανά την
Ελλάδα. Το έργο τους είναι συστηματικό, πολυποίκιλο και δημιουργικό. Αυτή
την φορά, την ετήσια έκθεσή του μας ανακοινώνει το Κέντρο Δημιουργικής
Φωτογραφίας Θράκης. Πράγματι μακρινός προορισμός για αρκετούς από εμάς
αλλά πάντοτε υπάρχει η παγκοσμιότητα του διαδικτύου άλλωστε.
Στην έκθεση υπό τον τίτλο «New Perspective» παρουσιάζουν την δουλειά
τους 14 νέοι φωτογράφοι με νέα οπτική, νέα άποψη, νέες ανησυχίες και
νέες αναζητήσεις. Οι 42 φωτογραφίες της φετινής έκθεσης, με ποικιλία στη
θεματολογία όπως τοπία, πορτρέτα, στιγμιότυπα δρόμου με ενδιαφέρουσες
φόρμες και φωτισμούς, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες αντικατοπτρίζουν το έργο
του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης, την φιλοσοφία του για
ανανέωση, την συνεχή εξέλιξη του και την προσπάθεια ανάπτυξης της τέχνης
της φωτογραφίας. Στην έκθεση συμμετέχουν οι: Νικόλαος Ανδρεαδάκης,
Ιωάννης Βαλσαμίδης, Σταμάτης Βούλγαρης, Δήμητρα Γεροντίδη, Ιωάννης
Γκόγκος, Ιωάννης Καλτσεράς, Θωμάς Καπετανίδης, Νικόλαος Λάμπογλου,
Ιωάννης Μπουλταδάκης, Άννα Παρασκευίδου, Γιούλα Πάτση, Μάριος
Σταθόπουλος, Τζούλια Τσιρίδου, Ειρήνη Τσοκαταρίδου.
Διάρκεια: 13 μέχρι 21 Ιουλίου 2019
Διεύθυνση: Προαύλιος χώρος του Νομαρχείου, Αλεξανδρούπολη
Πληροφορίες: www.kedifot.gr
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Εγκαίνια: Παρασκευή 12 Iουλίου, 19:00
Διάρκεια: 12 μέχρι 14 Ιουλίου 2019
Blank Wall Gallery
Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 55
Κυψέλη
Πληροφορίες: 2114052138, www.
blankwallgallery.com
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