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http://www.photo.gr/product/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-261
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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 

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

1 9 8 9 2 0 1 99 8 9 2 0 1

Επωφεληθείτε! Σας συμφέρει!

• 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

Φορητό φωτιστικό 
υψηλής ποιότητας LED 
Godox με CRΙ 95+ για 
φωτογραφικές μηχανές 
& βιντεοκάμερες! 
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35,90!

Syndromi Me doro.indd   1 25/6/2019   10:50:11 μμ

http://www.photo.gr/product/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF
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Editorial

Αφήνοντας στην άκρη τα προβλήματα 

που ταλανίζουν την καθημερινότητά 

μας, ας μεταφερθούμε στην ΝΑ 

άκρη της Ελλάδας με τα φτερά των 

ανέμων ή αν θέλετε της ΟlympicAir. 

Προσγειωθήκαμε λοιπόν στο νησί των 

Ιπποτών, την όμορφη και κατάμεστη 

από κόσμο Ρόδο, όχι για διακοπές αλλά 

κάτι πιο δημιουργικό. Το περιοδικό μας, 

ο ΦΩΤΟγράφος μας, ήταν χορηγός για 

το 1ο Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, μια 

τοπική πρωτοβουλία που φέτος πήρε 

για πρώτη φορά σάρκα και οστά με 

πολλές φιλοδοξίες, σκληρή δουλειά, 

ατελείωτο μεράκι και συλλογική 

προσπάθεια. 

1o �������� ������!"#!$ ��#�% 
��!#�% 
Μια ευχάριστη έκπληξη από την Ρόδο με αισιοδοξία και υποσχέσεις για το μέλλον 

Μια ιδέα που καρποφόρησε γιατί την πίστεψαν μερικοί αξιόλογοι 

άνθρωποι εκεί στην περιφέρεια, που εμείς από την Αθήνα δεν τους 

γνωρίζουμε και μερικές φορές δυσκολευόμαστε λόγω αποστάσεων και 

άλλων εμποδίων να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά. 

Η δασκάλα από το Φωτογραφικό Εργαστήρι Ρόδου και επαγγελματίας 

φωτογράφος πτυχιούχος του Τμήματος Φωτογραφίας ΤΕΙ Αθήνας (και νυν 

ΠΑ.Δ.Α.) Αργυρώ Χρυσάνθου με τους μαθητές της, αποτέλεσαν τον πυρήνα 

και την κινητήρια δύναμη για μια σχεδόν παράτολμη ιδέα να στήσουν κάτι 

σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ένα Φωτογραφικό Φεστιβάλ που 

θέλει να γίνει θεσμός στην περιοχή. Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 

του μηνός Ιουλίου, στον απίστευτο χώρο του Προμαχώνα Αγίου Γεωργίου 

στην Παλιά Πόλη έδωσαν το πρώτο αξιόπιστο δείγμα γραφής και έθεσαν τις 

υποθήκες για το άμεσο μέλλον. 

Το Φεστιβάλ περιλάμβανε μεγάλη έκθεση των σπουδαστών του 

Φωτογραφικού Εργαστηρίου με αντικείμενο την Παλιά Πόλη της Ρόδου. 
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Φιλοξενήθηκε στον άκρως υποβλητικό και 

μοναδικό στην αυθεντικότητά του χώρο 

του Προμαχώνα Αγίου Γεωργίου, που έχει 

αναστηλωθεί με αξιοσημείωτη φροντίδα. 

Η έκθεση εγκαινιάστηκα επίσημα το Σάββατο 

13 του μηνός, και την τίμησαν με την 

παρουσία τους εκπρόσωποι του Δήμου της 

Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του 

Επιμελητηρίου Εικαστικών κλπ. και πλήθος 

επισκεπτών, Ροδιτών αλλά και τουριστών που 

κατακλύζουν αυτή την εποχή την Παλιά πόλη. 

Επίσης έγινε η επίσημη απονομή διπλωμάτων 

παρακολούθησης του φετεινού κύκλου 

σπουδών σε όσους συμπλήρωσαν τους δύο 

φετεινούς κύκλοιυς μαθημάτων. Την Κυριακή το 

Φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με ομιλίες-εισηγήσεις 

της Αργυρώς Χρυσάνθου που στάθηκε η 

εμπνεύστρια της διοργάνωσης, του Τάσου 

Βελιάδη που μίλησε για τη σχέση φωτογραφίας 

και social media και του Παναγιώτη Καλδή, 

αρχισυντάκτη του ΦΩΤΟγράφου που μίλησε 

για θέματα αρχών σύνθεσης στη φωτογραφία. 

Ακολούθησε σεμινάριο live φωτογράφησης 

καλλιτεχνικού πορτραίτου. 

Ο ενθουσιασμός, η αγάπη προς το αντικείμενο, 

η έμπρακτη υποστήριξη όλων των σπουδαστών/

σπουδαστριών που εργάστηκαν για την 

υλοποίηση των πρακτικών πλευρών της 

διοργάνωσης αλλά και η αποδεδειγμένη στήριξη 

από την τοπική κοινωνία και ιδιωτικούς φορείς 

με τις μικρές και μεγαλύτερες χορηγίες τους, μας 

δημιουργούν την βάσιμη πεποίθηση ότι ο σπόρος 

έπεσε και η ιδέα θα αποδώσει ακόμη καλύτερα 

και ευρύτερα τις επόμενες χρονιές. 

  

Eν απουσία ΤΑΚΗ ΤΖΙΜΑ 

Υμέτερος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Editorial
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ΕΩΣ 250€ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ*
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

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

Απαθανατίστε τις καλύτερες στιγμές του καλοκαιριού.
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.canon.gr/cashback.

https://www.canon.gr/cashback/
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...στο βάθος σοβαρός ανταγωνισμός για το “κατεστημένο”

Κάποτε, όχι πολλά χρόνια πριν, 

δεν παίρναμε στα σοβαρά τους 

κινέζικους φακούς. Με την ίδια λογική που 

προηγουμένως δεν παίρναμε στα σοβαρά 

τα κινέζικα προΪόντα. Όμως η ιστορία 

επαναλαμβάνεται ως ειρωνεία, αφού οι 

εργατικοί και φιλοπρόοδοι φίλοι μας στην 

Ν.Α. Ασία, φρόντισαν να διαψεύσουν τους 

πάντες σε ό,τι και αν ασχολήθηκαν. Αρχικά 

με τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά, μετά με τα 

smartphones  και εσχάτως με τον κόσμο του 

imaging. Δειλά-δειλά στην αρχή, ξεπρόβαλαν 

κάποιοι κινέζικα οπτικά. 

Σε πρώτη φάση ήταν unbranded, ως βιομηχανικά εξαρτήματα για κάμερες 

ασφαλείας, actioncam, κάμερες οπισθοπορείας για οχήματα κλπ. Μετά ήλθαν 

οι πρώτοι φακοί από εταιρίες όπως Yongnuo, Mitakon, Meike, Xiaomi κλπ. 

αξιοποιώντας γνωστές οπτικές φόρμουλες που δεν έχουν καταρριφθεί ως 

σχεδιαστικές αρχές επί αιώνες. Ας υπενθυμίσουμε ότι στην πλειοψηφία τους 

οι σύγχρονοι φακοί σχεδιαστικά παραλλάσσουν με τον α’ ή β’ τρόπο τους 

διαχρονικούς Cooke Triplet, Tessar, Planar, inverted telephotos κλπ. 

Βλέπετε λοιπόν ότι κανόνες της οπτικής είναι τόσο άκαμπτοι ώστε δεν αφήνουν 

πολλά περιθώρια καινοτομίας. Απλώς οι μεγάλοι κατασκευαστές έχουν τα ηνία 

στην διατήρηση υψηλής ποιότητας στα κρύσταλλα και την κατεργασία τους, κάτι 

που έχει κυρίως αντίκρυσμα στο hi-end. Aντίθετα είναι μάλλον εύκολο και φθηνό 

να κατασκευαστούν -εφόσον έχεις τις βιομηχανικές υποδομές- φακοί φθηνής ως 

μεσαίας κατηγορίας φακοί. Αρκεί να είσαι εξοικειωμένος με τα κρύσταλλα και 

τους αντίστοιχους helicoid μηχανισμούς ακριβείας για την εσωτερική μετατόπιση 

των γκρουπ κρυστάλλων που χρησιμεύουν για εστίαση και ζουμάρισμα. 

Oι κινέζικοι φακοί αποτελούν φαινόμενο, ανάλογο αλλά και διαφορετικό, που 

παραλληλίζεται με τους “ανατολικούς” φακούς στις δεκαετίες 1970 κσι 1980. Τότε 

που είχαν ανοίξει κάπως οι εμπορικές σχέσεις με το “σιδηρούν παραπέτασμα” και 

ανακαλύπταμε φθηνούς Zenit, Pentacon και Jena Zeiss, με σχεδιάσεις που είχαν 

“υποκλαπεί” ή “κρατικοποιηθεί” με το δίκαιο του νικητή σε βάρος της ηττημένης 

Γερμανίας. Οι φακοί εκείνοι δεν ήταν κακοί αλλά υπέφεραν στους τομείς των 

πολλαπλών επιστρώσεων και των μηχανισμών - λόγω ανύπαρκτου ποιοτικού 

ελέγχου και μέτριων πρώτων υλών. 

Σήμερα οι κινέζοι δεν κάνουν τα ίδια σφάλματα. Είναι πολύ μεθοδικοί, έχουν 

αφθονία από κεφάλαια, στήνουν ερευνητικά κέντρα, έχουν αποταμιεύσει 

τεχνογνωσία και εξελίσσουν νέα project. Προσφέρουν αυτή τη στιγμή manual 

focus φωτογραφικούς φακούς σε τιμή ευκαιρίας και νέα ονόματα ξεπηδούν από 

μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που δεν τις γνωρίζουμε καν εμείς οι δυτικοί. Με 

άγνωστα  brands όπως Κamlan, 7Artisans, SLRVision, Handevision και πιο γνωστά 

όπως η Venus Optics που ήδη διαπρέπει και μας εντυπωσίασε με τον Macro 

Probe 24mm f/14 με τα relay optics (βλ. προηγούμενο τεύχος ΦΩΤΟγράφου). Οι 

κινέζοι μας έχουν εκπλήξει πολλαπλά. Μάλλον ασφαλής είναι η πρόβλεψη ότι θα 

μας εκπλήξουν ξανά και στα φωτογραφικά οπτικά για DSLR και Mirrorless.

Aπό την τρέχουσα ειδησεογραφία του imaging: O υπερευρυγώνιος Laowa 15mm f/2 Zero-D διατίθεται ήδη για 
μοντούρες Canon RF & Nikon Z ενώ ο wideangle zoom  Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 θα κυκλοφορήσει εντός των 
ημερών για μοντούρα  Nikon Z.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣLaowa Macro Probe 24mm f/14
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https://www.nikon.gr/el_GR/news-press/press.tag/news/cashback-summer19-gr.dcr
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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, 

��!":@#���$: Άννα Μανουσάκη �%*��&��$: Φωτεινή Αβραμάκουwww.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò 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 

Προτάσεις για στήσιμο πιάτου ...μετά μουσικής
Μια ενδιαφέρουσα διαφημιστική προσέγγιση από τη Sony

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, 

)!�����C*�&� *+! & ��(����,: Ιωάννα Bασδέκη ��!":@#���$: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò 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 

�!�!��!

https://www.facebook.com/Sony/videos/vb.56232316996/476457769796418/?type=2&theater
mailto:newsletter@photobusiness.gr
www.photo.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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ευρώ. Οπότε πρέπει να είναι υπέρ το δέον ευχαριστημένοι οι διοργανωτές από το μη 

αναμενόμενο ποσόν της πλειοδοσίας.

Σχετικά με τα ερωτηματικά για τα πραγματικά στοιχεία δηλ. αν είναι όντως το όπλο που 

χρησιμοποίησε ο ολλανδός ζωγράφος μέσα στην θλίψη του, έχει γραφτεί μέχρι και βιβλίο 

από τον Alain Rohan το 2012 με τον τίτλο “Did We Find the Suicide Weapon” (Βρήκαμε 

το όπλο της αυτοκτονίας;). Από την άλλη, δύο αμερικανοί ερευνητές πιστεύουν ότι δυο 

παιδιά έπαιζαν παραπέρα και κατά λάθος το όπλο πυροβόλησε τον Van Gogh. 

Ο οίκος δημοπρασιών βέβαια συνεχίζει να δηλώνει πως ακόμη και σε μια τέτοια 

περίπτωση, τα στοιχεία που έχουμε αποδεικνύουν ότι πρόκειται για το σωστό όπλο, 

ασχέτως σεναρίου για το πώς ακριβώς συνέβη το μοιραίο συμβάν. 

Ηθικά όμως, γιατί να αγοράσει κανείς ένα τόσο θλιβερό αντικείμενο που είναι 

συνυφασμένο με θάνατο γενικότερα με το τέλος της ζωής ενός τόσο ταλαντούχου 

δημιουργού; Οι λόγοι, λίγο-πολύ, είναι γνωστοί κι αναμενόμενοι. Δεν είναι λίγοι άλλωστε 

οι άνθρωποι που αποζητούν να κρατήσουν ένα κομμάτι μεγαλείου που προϋπήρξε. 

Και όσον αφορά τους οίκους δημοπρασιών και την αγορά της τέχνης, πολλά είναι τα 

παράξενα: όσο βαθιά, ενδελεχώς κι αν έχει μελετήσει κανείς την ιστορία και θεωρία 

της φωτογραφίας, εγείρονται ερωτηματικά όταν μαθαίνεις πως η κατασκευασμένη 

φωτογραφία “Rhein II” του γερμανού Andreas Gursky δημοπρατήθηκε σχεδόν προς 4.5 

εκατομμύρια δολάρια (το 2011). Από την άλλη όμως, λειτουργεί όμως και θετικά για την 

φωτογραφική τέχνη η υψηλή ζήτηση σε δημοπρασίες. 

Kαι, βέβαια, όπου υπάρχει μανία επένδυσης στην τέχνη από τεράστιους διεθνείς 

οργανισμούς (τράπεζες, μουσεία κ.ά.) και δισεκατομμυριούχους ιδιώτες συλλέκτες, η 

πραγματική τέχνη ενίοτε σηκώνει τα χέρια ψηλά…

Πριν λίγες εβδομάδες, στον 

παριζιάνικο οίκο δημοπρασιών 

“Remy Le Fur & Associates” επωλήθη, 

προς μεγάλη χαρά του οίκου, το όπλο 

το οποίο θεωρητικά χρησιμοποίησε 

ο διάσημος αυτοδίδακτος ζωγράφος 

Vincent Van Gogh κατά τον 

αυτοτραυματισμό του αυτιού του. 

Εικάζεται ότι πέθανε από μόλυνση 

που προκλήθηκε από το τραύμα, δύο 

ημέρες αργότερα. Ο γαλλικός οίκος 

στην προεκτίμηση του υπολόγισε ότι 

το όπλο θα επωλείτο μεταξύ 40-60,000 

�! (!��?�*! �:$ �+C*:$ 

J�!* : �+C*: &!� �!… (!������ �:$ (�%��*� &!��
162.000 ευρώ: Το όπλο που σκότωσε τον Vincent Van Gogh

IΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
Andreas Gursky “Rhein II”  
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panasonic.gr www.panasonic.grpanasonic_gr

https://www.panasonic.com/gr/consumer/lumix/lumix-compact/outdoor/dc-ft7.html
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Όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο έγινε η αρχική ανακοίνωση από Leica, Panasonic 

και Sigma για τη συμμαχία L-Mount δηλ. την υιοθέτηση από τις τρεις έγκυρες 

εταιρίες της μοντούρας L που ανήκει στην Leica, σταδιακά άρχισαν να ξεδιπλώνονται 

λεπτομέρειες και να αποκαλύπτονται πρόσθετα στοιχεία. 

Πρώτα κυκλοφόρησαν πολλοί φακοί Prime της Sigma για L-Mount, μετά η 

σειρά επαγγελματικών full frame mirrorless S1/S1Pro και τώρα ήλθε η από καιρό 

αναμενόμενη κίνηση της Sigma για μια mirrorless. 

To Project fp όπως είναι ο μέχρι τώρα γνωστός κωδικός, αντιστοιχεί σε μια πολύ 

μαζεμένη mirrorless της οποίας το ύψος ελάχιστα υπερβαίνει τη διάμετρο της 

μοντούρας.  Oι συνολικές διαστάσεις της μηχανής είναι μόλις 113x70x45mm και 

ζυγίζει 370γρ. Και όλα αυτά με στεγανοποίηση για υγρασία ή σκόνη. Παραπέρα 

το σώμα θα διαθέτει επαφικού τύπου οθόνη 3,2in. θύρες HDMI, μικρόφωνο, USB 

3.1, remote control κλπ. Ο αισθητήρας 24,6Μegapixel είναι κλασικής τεχνολογίας 

(Bayer pattern) με περιοχή ευαισθησίας 100-25600 που υποστηρίζει τελείως ψηφιακό 

κλείστρο και αρχεία DNG 14Bit συμβατά με την εφαρμογή Sigma Photo Pro. 

Στο video βρίσκουμε 4Κ UHD 24p DND 12bit με υποτήριξηε timecode, και ένα 

μοναδικό director’s mode όπου προσφέρεται Preview σε διαφορετικές αναλογίες 

πλευρών. Με σκοπό να μην υπερθερμαίνεται υπάρχει ψήκτρα απαγωγής θερμότητας 

πολύ χρησιμη για βιντεοσκοπήσεις μεγάλης διάρκειας. 

Όμως το μυστικό που μένει 

ακόμη στο παρασκήνιο είναι ο 

επερχόμενος full frame Foveon που 

φημολογείται. Η κατασκευάστρια 

εταιρία δεν το έχει διαψεύσει. 

Αντίθετα επιβεβαιώνεται από 

προηγούμενες ανακοινώσεις 

στη Photokina 2018 και CP+ 

2019 από τον ίδιο τον πρόεδρο 

της εταιρίας κο Κazuto Yamaki, 

που αναφέρθηκε σαφώς σε 

ένα τριστρωματικό full frame 

60,9Megapixel (3x20,3MP) 

αισθητήρα νέας γενιάς. Από 

τις ενδείξεις, μάλλον δεν έχει 

ολοκληρωθεί η εξέλιξη οπότε 

“πυροσβεστικά” αποφασίστηκε 

να τοποθετηεθί στo Project fp 

αισθητήρας τρίτου “κατασκευαστή”. 

Sigma fp 
H επόμενη μέρα για τη συμμαχία L-Mount λέγεται fp και είναι η μικρότερη full frame mirrorless
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EPSON SURELAB SL-D800 

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

Ευελιξία, ταχύτητα, ποιότητα 
εκτύπωσης & οικονομία!

• Οικονομική απόδοση 
• Αθόρυβος 
• Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
• Μεγάλη παραγωγικότητα 
• Χαμηλή κατανάλωση

EPSON SURECOLOR 
SC-P10000

Υψηλή παραγωγικότητα, 
χωρίς συμβιβασμούς 

στην ποιότητα με εύκολη 
λειτουργία και συντήρηση! 

Εγγύηση 3 ετών

EPSON SURECOLOR SC-F6200
Ολοκληρωμένο πακέτο θερμικής εξάχνωσης χρώματος 
για τη δημιουργία υφασμάτων και διαφημιστικών ειδών 
υψηλής ποιότητας

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.

TIMH
EKΠΛΗΞΗ

EPSON SURECOLOR SC F6200

€4.700
ΠΡΟ ΦΠΑ

http://www.fisheye.gr/
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Canon Powershot G5X II
H πιο εξοπλισμένη Canon στην κατηγορία premium compact 1in.

Το premium compact μοντέλο Powershot G5X στάθηκε το μοναδικό της Canon στην 

κατηγορία 1in. Που είχε ενσωματωμένο EVF σκόπευτρο. Παρέμεινε στην παραγωγή 

επί μία τετραετία από το 2015 αλλά πλέον ήλθε ο καιρός της ανανέωσης. Τη θέση του 

καταλαμβάνει η έκδοση MkII με ριζική αλλαγή στο design και πιο μοντέρνα εμφάνιση 

όπου αντί για την χαρακτηριστική “καμπούρα”στο πάνω μέρος που μιμείται εμφάνιση  

DSLR έχουμε ένα “αναδυόμενο” module ΕVF όπως στη σειρά Sony RX100 III [και επόμενα 

μοντέλα]. 

Με την αλλαγή αυτή γίνεται και μικρότερη και ελαφρύτερη από το προηγούμενο μοντέλο. 

Η μόνη άλλη compact της Canon με EVF είναι η G1 X III αλλά αυτή ξεχωρίζει με τον πολύ 

μεγαλύτερο αισθητήρα APS-C και ανήκει σε διακριτή κατηγορία. 

Με την ευκαιρία άλλαξε ο φακός και τώρα έχουμε έναν ευέλικτο 24-120mm f/1,8-2,8 

κερδίζοντας 20mm  στο άκρο του τηλεφακού χωρίς να θιγεί η πολύ καλή φωτεινότητα. 

Αξιοσημείωτη είναι η κοντινή εστίαση ως 5cm στα 24mm και 20cm στα 120mm (ενώ 

το προηγούμενο μοντέλο αρκούνταν στα 40cm). Για το 

ενδεχόμενο camera shake φροντίζει το ενσωματωμένο 

σύστημα οπτικής σταθεροποίησης, για το bokeh ο 

μηχανισμός ίριδας διαφράγματος με εννέα λεπίδες και για 

τις λήψεις με πολύ φως το επίσης ενσωματωμένο φίλτρο 

ουδέτερης πυκνότητας με τρεις διαβαθμίσεις. 

Μπορεί η ονομαστική ανάλυση να παραμένει ταυτόσημη 

(5,472 x 3,648pixel) αλλά στην πραγματικότητα τα 

ηλεκτρονικά είναι τελείως διαφορετικά. 

Ο αισθητήρας πλέον υιοθετεί αρχιτεκτονική stacked CMOS 

και ο επεξεργαστής Digic 8 είναι δύο γενιές μπροστά σε 

σύγκριση με τον Digic 6 της προγενέστερης G5X. Η πρόοδος 

αποδεικνυεται περίτρανα στη ριπή (burst) όπου η ΜkII 

φθάνει τα 20fps και για αριθμό συνεχών 55 RAW, 89 C-Raw 

και 118 JPEG αρχείων. Μάλιστα χωρίς autofocus  o ρυθμός 

ανεβαίνει στα 30fps. Υποχωρώντας σε ρυθμό 8fps η μηχανή 

μπορεί να διατηρήσει αυτή την επίδοση για 320 συνεχή 

καρέ JPEG. 

To ηλεκτρομηχανικό κλείστρο έχει 

τον ίδιο χρονισμό 1/2000-30sec 

όπως και η προηγούμενη G5X 

με την διαφορά ότι στην τελείως 

ψηφιακή λειτουργία μπορεί να 

χρονιστεί ως 1/25.600sec.

Video
Μια σύγχρονη ανταγωνιστική 

premium compact πρέπει εξ 

ορισμού να έχει 4K video. H 

G5X MkII ανταποκρίνεται στους 

ορισμούς των καιρών με UHD 

4K video 2160p και μάλιστα με 

bitrate 120Μbps ενώ στο full HD 

φθάνει το 120p που σημαίνει ότι 

αρκεί για slow motion effect 4x. 

Tα βιντεάκια έχουν περιοιρσμό 

στα 29min.59sec. μόνον για 

φορολογικούς λόγους (να μην 

φορολογούνται ως βιντεοκάμερες 

όπως συμβαίνει με βάση το 

δασμολογικό καθεστώς της ΕΕ) και 

καταγράφονται σε φορμά  MPEG-

4 AVC/H.264 με mp4 container. 

Επίσης διατίθεται και time lapse. 

Άλλα τεχνικά 
χαρακτηριστικά
• Ευαισθησία ISO 125 to 6,400 με 

δυνατότητα επέκτασης ως 25.600

• Eπιλογές white-priority or 

ambience-priority στην ισορροπία 

λευκού

• Eιδικές σκηνές star/panorama

• Λειτουργία focus bracketing σπό 

την Canon EOS RP

• Eyepoint 20mm

• USB-C θύρα και Bluetooth 4,1 

νέας γενιάς με λειτουργία auto-

transfer

• Διάρκεια μπαταρίας NB-13L 

230καρέ (CIPA)
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http://galaiosphoto.gr/
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BenQ
Νέο φωτογραφικό μόνιτορ SW270C 
με calibration

To νέο monitor 27in. ανήκει στη φωτογραφική 

σειρά Photovue και έχει ανάλυση QHD 

2560x1440. Εκτός από το πολύ καλό IPS panel 

με Color Uniformity (δηλ. με εξασφαλισμένη 

ομοιομορφία φωτεινότητας και χρώματος σε 

όλη την επιφάνεια) το βασικό του πλεονέκτημα 

ανάγεται στο ενσωματωμένο σύστημα hardware 

calibration. Το SW270C καλύπτει το 100% του 

sRGB και 99% του Adobe RGB και επιπλέον 

96% του DCI-P3 χρωματικού χώρου ενώ 

υποστηρίζει LUT 16bit για βέλτιστη χρωματική 

αναπαραγωγή. Παραπέρα στα χαρακτηριστικά 

του περιλαμβάνονται υποστήριξη HDR10, 

φωτεινότητα 300cd/m2 και συγχρονισμός που 

εναρμονίζεται με προβολή video 24p/25p. Στα 

interfaces περιλαμβάνει ποικιλία από θύρες 

όπως δύο HDMI 2.0, μια  DisplayPort 1.4, μια 

τροφοδοτούμενη με 60watt USB-C και slot 

κάρτας μνήμης για  SD/SDHC/SDXC/MMC.

Canon 24-240mm 
f/4-6,3 IS USM
Toν πρώτο τηλεφακό zoom 
απέκτησε η σειρά EOS R/RP 

Me διάφορες νεες τεχνολογίες 

εμπλουτίζεται ο έκτος στη 

σειρά RF φακός της Canon, όπως 

μοτέρ Nano USM για τηνοδήγηση 

του autofocus, μοντέρνο υβριδικό 

stabilizer Dynamic IS με πλεονέκτημα 

5stop όσον αφορά λήψεις με στήριξη 

στο χέρι,και παραμετροποιούμενο 

δακτυλίδι ελέγχου (control ring). 

To τελευταίο μπορεί να ρυθμιστεί 

προκειμένου να ελέγχει την εκφώτιση, 

το διάφραγμα, την ταχύτητα ή την 

ευαισθησία). Αποτελείται από 21 

οπτικά κρύσταλλα σε 15 ομάδες και 

έχει ελάχιστη απόσταση εστίασης 50εκ. 

στο ευρυγώνιο άκρο και 78εκ. στον 

τηλεφακό. 

ΑΓΓΕΛΙΑ
Πωλούνται 

Durst Theta 50

Durst Theta 51 

Mε εγγύηση. 
Παρακαταθήκη ανταλλακτικών 
& service
κ. Γιάννης 6932038035
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e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
SUBLIMATION

Puzzles

Pillows Beach

bags

Mousepads
Πέτρες

ΟΤΙ ΖΗΤΑΤΕ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

https://kabanaos.gr/
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Sony FE 35mm f/1,8

Μια πιο οικονομική λύση ημιευρυγώνιου 35mm για FE mount 

εκπροσωπεί ο καινούργιος full frame φακός της Sony, και 

ενδιαφέρει όσους δεν θα ήθελαν να δαπανήσουν τόσα χρήματα για 

τον “ακριβό” hi end Zeiss Distagon FE 35mm F1.4 ZA. Εξωτερικά 

το design παραπέμπει στη σειρά FE 28mm f/2 και FE 85mm f/1,8. 

Σίγουρα δεν ανήκει στην ακριβή σειρά Grand Master αλλά ενδιαφέρει 

περισσότερο το μέσο χρήστη κάτοχο σωμάτων σειρών Α7/Α9. 

Κατασκευάζεται από μέταλλο και θερμοπλαστικό και έχει ένδειξη 

“moisture resistant” που σημαίνει στεγανοποίηση για υγρασία και 

σκόνη αλλά με προσοχή σε πολλή βροχή. Από οπτικής πλευράς 

περιλαμβάνει 11 οπτικά στοιχεία σε εννέα ομάδες εκ των οποίων ένα 

ασφαιρικό. Με βάρος μόλις 280γρ. ταιριάζει με ευκολία σε όλα τα 

σώματα χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. 

Canon G7X MkIII
Nέα premium compact 1in. με το βλέμμα στους vloggers

Εκτός από την G5X MkII που προοριίζεται για πιο απαιτητικό κοινό, κυρίως 

ενθουσιώδεις φωτογράφους που απλά θέλουν κάτι μικρό για ένα ταξίδι ή μια 

φωτογραφική βόλτα, η Canon έδραξε την συγκυρία για να παρουσιάσει άλλη μια 

premium compact στην δημοφιλή κατηγορία των μηχανών με αισθητήρα μιας 

ίντσας. Η G7X III αποτελεί τη λογική αναβάθμιση της MkII και βασίζεται στον ίδιο 

αισθητήρα και ηλεκτρονικά μέρη όπως τα βλέπουμε στη G5X II, με την ειδοποιό 

διαφορά ότι μπορεί να ανεβάσει με απλό και εύκολο τρόπο βιντεάκι κατευθείαν 

στο YouTube με το πάτημα ενός κουμπιού, μια εργονομική ευκολία που πολύ θα 

εκτιμηθεί από τους κατάλληλους χρήστες. 

Aπό πλευράς διαστάσεων είναι σχεδόν απαράλλαχτη από το προηγούμενο 

μοντέλο, αλλά με λίγο χαμηλότερο βάρος. Οπως αναφέραμε, αισθητήρας και 

επεξεργαστής ταυτίζονται με τους αντίστοιχους καινούργιους της G5X ΜkII  δηλ. 

Stacked CMOS και Digic 8, ενώ ο φακός παραμένει όπως και της G7X II δηλ. 

28-100mm f/1,8-2,8. Για το video πάλι ταυτίζεται με την G5X II δηλ. 4Κ/30p 

ακροπάριστο και Full HD 120p

Yπάρχει υποδοχή για εξωτερικό μικρόφωνο 

πολύ χρήσιμη στο vlogging και στην 

οθόνη επαφικού τύπου έχει προστεθεί 

και ένα “εικονικό” πλήκτρο video χάριν 

ευκολίας. Όσο για τη διάρκεια της μπαταρίας 

(235καρέ) μάλλον υπονοεί ότι είναι 

απαραίτητη και μία εφεδρική. 
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Μια προσωρινή, ιδιότυπη αναβίωση

H βίλα του διάσημου συλλέκτη Αλέξανδρου Ιόλα ήταν ένας 

απίστευτος τόπος συνάντησης τέχνης. Ο Ιόλας έχει εγκαταλείψει 

τα εγκόσμια εδώ και πολλά χρόνια ενώ η βίλα του υπάρχει αλλά 

απόλυτα εγκαταλειμμένη και βεβηλωμένη. Ο κάθε χώρος θέλει τον 

άνθρωπό του. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια βρέθηκα σε ένα μαγαζάκι 

στην Αθήνα κι είδα στο εσωτερικό του μια εξαίσια, τελείως διαφορετική 

από τις συνηθισμένες πόρτες να στέκεται μόνη της κι όταν ρώτησα τον 

μαγαζάτορα, “Τί είναι αυτή η πόρτα” μου απάντησε “Από την βίλα 

του Ιόλα, την έφερε εδώ κάποιος”. Ποιός την έφερε, γιατί και τί έκανε ακριβώς σε ένα μαγαζάκι, σε μια αθηναϊκή γειτονιά, ένα 

αριστουργηματικό κομμάτι από το κτήμα του Ιόλα, πιθανότατα αφορά την αστυνομική έρευνα. Είναι τόσο λυπηρό πόσα εξαίσια 

κτίσματα ή τμήματα αυτών έχουν βεβηλωθεί στην πρωτεύουσα - και όχι μόνο - αυτής της αλλοπρόσαλλης χώρας. 

Τώρα, ορισμένοι γνωστοί εικαστικοί της αθηναϊκής σκηνής, μας προτείνουν να έρθουμε για ένα ιδιότυπο δείπνο στη βίλα της Αγίας 

Παρασκευής σε μια προσπάθεια προσωρινής, ιδιαίτερης αναβίωσης των περασμένων μεγαλείων. Υπό τον τίτλο “Let’s Supper, Mr. 

Iolas – Resurrection Re” δώδεκα εικαστικοί “συνδαιτυμόνες”, δώδεκα δηλαδή καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, προσκαλούνται στην 

εκθεσιακή αυτή εκδήλωση για να τη συνθέσουν. Τα εικαστικά έργα θα ενταχθούν στην έκταση του Κήπου καθώς και στο κτιριακό 

κέλυφος της Βίλας. Η επισκεψιμότητα για το κοινό θα επιτρέπεται μετά τη δύση του ηλίου, όταν οι πύλες ανοίξουν και το δείπνο 

είναι έτοιμο. Κεντρικός άξονας της δράσης, η γνωριμία του Αλέξανδρου Ιόλα με τον Andy Warhol και η παραγγελία του συλλέκτη 

μιας σειράς έργων με τον τίτλο Last Supper (το Τελευταίο Δείπνο). Το event διοργανώνεται με την υποστήριξη του Οργανισμού 

Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής Marni Films και σε συνεργασία με τον Δήμος Αγίας 

Παρασκευής. 

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Πάνος Αμελίδης, Βασίλης Βλασταράς, Campus Novel, Φοίβη Γιαννίση, ERRANDS, Poka-Yio, Madelyn 

Roehrig, Κωστής Σταφυλάκης, Νάιρα Στεργίου, Εριφύλη Βενέρη, Πάνος Χαραλάμπους, HOPE, λέξανδρος Ψυχούλης. Επιμέλεια-

Συντονισμός: Νάιρα Στεργίου και Εριφύλη Βενέρη. 

Διεύθυνση: Δημοκρατίας 6-8, περιοχή Κοντόπευκο, Αγία Παρασκευή

Διάρκεια: Μέχρι 19 Ιουλίου 2019
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“Double Anniversary”
Διαγωνισμός από την Olympus και το φεστιβάλ «LES RENCONTRES D’ARLES»

Εορτασμός, Δώρα της Φύσης και Αιώνια Νεότητα είναι οι τρεις ενδιαφέρουσες  κατηγορίες όπου μπορείτε να λάβετε μέρος 

(ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους) γιορτάζοντας τα 100 χρόνια της Olympus και τα 50 χρόνια του γαλλικού φεστιβάλ 

φωτογραφίας “Συναντήσεις της Arles”. Πώς μπορεί να αποδώσει κανείς φωτογραφικά την έννοια της αιώνιας νεότητας, αποφεύγοντας 

απλώς μια κοινότοπη αποτύπωση ενός νεανικού προσώπου; Και πώς να αποδώσει κανείς το “Celebration” (εορτασμό) δίχως να 

φωτογραφίσει ανθρώπους που γιορτάζουν, πίνουν και γελούν; Υπάρχουν πολλοί δημιουργικοί τρόποι για να αποφύγει κανείς τα 

κλισέ, αρκεί να μην εγκλωβιστεί στην κυριολεκτική περιγραφή ενός φωτογραφικού διαγωνισμού. Διότι μην ξεχνάτε πως το φεστιβάλ 

«LES RENCONTRES D’ARLES” είναι ένα από τα πιο έγκυρα, μακροχρόνια και σοβαρά του κόσμου. Να σημειωθεί πως στους νικητές 

θα δοθούν εντυπωσιακά δώρα: PEN-F / OM-D E-M1 MarkII / OM-D E-M5 MarkII. Περισσότερα για την συμμετοχή της Olympus και το 

πρόγραμμα του φεστιβάλ φωτογραφίας της Arles: https://my.olympus-consumer.com/rencontres-de-arles-2019. 

Αποστολή συμμετοχών: 

1. Εορτασμός – https://my.olympus-consumer.com/…/french_group/m/celebration

2. Δώρα της φυσης - https://my.olympus-consumer.com/…/french_group/m/nature-gift

3. Αιώνια νεότητα - https://my.olympus-consumer.com/…/french_gr…/m/eternal-youth

Διάρκεια διαγωνισμού: Mέχρι 31 Ιουλίου 2019

https://my.olympus-consumer.com/rencontres-de-arles-2019?fbclid=IwAR02ZKs6bU8VsuEX24axbksv8SZrkfeSOBk7WU3bI__Vd_j5-XNZ4wz_6X0
https://my.olympus-consumer.com/gallery/contests/french_group/m/celebration?fbclid=IwAR2VpAUaafN16azGHEtreyKXDcDG6XSlHEwVCQsN56yXUIF4bMD7Jg4pvuU
https://my.olympus-consumer.com/gallery/contests/french_group/m/nature-gift?fbclid=IwAR24AMW30NSlCjWoLrQ-M69BOxKHM34YFH97VIF390Q8p7B1GelJXkVf2G8
https://my.olympus-consumer.com/gallery/contests/french_group/m/eternal-youth?fbclid=IwAR06CW-qQr2LO4lnDnh7iIrQlimgo6F8niq30qVjMJOWO1IjLwACDTuaJTg
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“Αγαπημένες Θύμησες” στην Κρήτη

Το να μπορούμε να αξιοποιούμε δημιουργικά την καθημερινότητά 

μας, δεν είναι πάντα εύκολο διότι υπάρχει η παγίδα της ρουτίνας. 

Γι’ αυτό βοηθά όταν έχουμε αγαπημένους τόπους του προσωπικού μας 

παρελθόντος, τους οποίους μπορούμε να επισκεφθούμε περιστασιακά και 

να τους δούμε με μια δημιουργική απόσταση. Η Ελένη Χριστοδουλάκη, 

γυρνά με νοσταλγία αλλά κι αισιοδοξία στον τόπο της, το χωριό Βισταγή 

και αποτυπώνει στιγμές, του πριν και του τώρα. H έκθεση «Aγαπημένες 

Θύμησες» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του 4ου Amari Green Festival στο 

Ρέθυμνο Κρήτης. 

Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 20 Ιουλίου

Διάρκεια:  20 - 24 Ιουλίου 2019

Διεύθυνση:  Ιερά Μονή Ασωμάτων, Ρέθυμνο Κρήτης 

«Φωτογραφική διέγερση της φαντασίας” στην Σαντορίνη

Αν βρεθείτε στην Σαντορίνη και θέλετε να αποφύγεται τον τουριστικό 

πανζουρλισμό της Οίας, επισκεφθείτε και το χωριό του Πύργου (αλλά 

και τον πολύ ενδιαφέροντα χώρο του πρώην εργοστασίου παραγωγής 

ντοματοπολτού ο οποίος τώρα έχει μετατραπεί σε ωραίο εκθεσιακό 

χώρο και φιλοξενεί εκθέσεις σύγχρονης τέχνης από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό). Εκεί θα δείτε και την ατομική έκθεση με τον περιγραφικό 

τίτλο «Φωτογραφική διέγερση της φαντασίας - Photographic stimulation 

of imagination» του Κωνσταντίνου Μελετιάδη. Όπως γράφει ο ίδιος, “Η 

έμπνευση ήρθε στην προσπάθεια δημιουργίας ενός έργου που να συνδυάζει 

φωτογραφία και ζωγραφική με βάση την συμμετρία, την αφαιρετικότητα”. 

Η έκθεση φιλοξενείται από την “Εστία” στον εκθεσιακό χώρο της πλατείας 

Πύργου. 

Διάρκεια:  Μέχρι 26 Ιουλίου 2019

Διεύθυνση: Πύργος Σαντορίνης

Ομαδική έκθεση Φωτογραφίας Calderone στην Αίγινα

Το Calderone σε συνεργασία με την Fujifilm hellas, ταξιδεύει την 

ομαδική τους έκθεση φωτογραφίας, μετά το 4ο ετήσιο φεστιβάλ των 

εργαστηρίων φωτογραφίας, θεάτρου και κινηματογράφου, στον πύργο 

του Μάρκελλου στην Αίγινα. Περιλαμβάνει δύο εκθέσεις φωτογραφίας 

(αναλογική και ψηφιακή) ενώ θα εκτέθουν και οι βραβευμένες φωτογραφίες 

του διαγωνισμού. 

Συμμετέχουν στο ψηφιακό σκέλος οι: Ειρήνη Χασαλεύρη, Υπαπαντή 

Παπαδογιάννη, Έλενα Γαλάνη, Σάκης Κοτσίρας, Κώστας Δούρος, Γιάννης 

Καραχάλιος, Ηλίας Τσάντος, Αλέξανδρος Καψαλίδης, Γιάννης Κωνστάντιος, 

Χρήστος Ελένης, Γιάννης Φραμπασχάλης, Ελένη Πατρινού, Χρυσάνθη 

Αγορή, Κατερίνα Χαμλατζή, Γιώργος Κονδύλης, Μαρίζα Γκομούζα, Νάντια 

Νικολοπούλου, Γιώργος Μαστροκόλιας, Βίκυ Χριστοπούλου, Μιχάλης 

Δημητρίου, Γιάννης Ζέρβας, Εύα Μηλιώρη, Νίκος Φουτρής, Βένια Μπάρλα, 

Χρυσάνθη Ανδριανοπούλου, Σοφία Παπαχρήστου, Γιώργος Σκέντζος, 

Βιβή Βλάχου, Τόνια Φάντη. Και στο αναλογικό, συμμετέχουν οι: Ειρήνη 

Χασαλεύρη, Υπαπαντή Παπαδογιάννη, Έλενα Γαλάνη, Σάκης Κοτσίρας, 

Κώστας Δούρος, Χρυσάνθη Αγορή, Κατερίνα Χαμλατζή, Αγγελικη 

Σουγλέρη, Γιώργος Κοτσαρίνης, Ανδριάνα Μητράκου και Ερασμία 

Χουλιάρα

Διάρκεια: 19 - 21 Ιουλίου 2019

Διεύθυνση: Πύργος Μαρκέλλου, Αίγινα 

Πληροφορίες: https://www.calderone.gr/
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https://www.blackpoint.gr/demo
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«Κισσαμογραφία - Εικόνες της 
Κισσάμου με άλλη ματιά» 

Η Κίσσαμος στην Κρήτη είναι τουριστικό 

θέρετρο του μεγάλου νησιού. 

Την έχουμε δει σε άπειρες στερεότυπες 

απεικονίσεις, πώς αλλάζει η εικόνα όμως 

όταν αποτυπώνεται από ανθρώπους 

που ζουν πραγματικά στην περιοχή; Η 

Φωτογραφική Ομάδα Κισσάμου υπόσχεται 

να μας δείξει εναλλακτικές γωνιές, 

άγνωστα σημεία ή και την νυκτερινή όψη 

από την πόλη της Κισσάμου αλλά και την 

ευρύτερη επαρχία, όπως την κατέγραψαν 

τα μέλη της ΦΟΚ. Αν το έχουν πετύχει, 

δεν έχετε παρά να το διαπιστώσετε 

μόνοι σας, αν βρεθείτε σε κάποιο από 

τα κοντινά υπέροχα σημεία της Κρήτης. 

Συνδιοργάνωση: Δήμος Κισσάμου, & 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κισσάμου.  

Εγκαίνια: 22 Ιουλίου 2019, ώρα 21:00

Διάρκεια: 22 - 29 Ιουλίου 2019

Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο 

Κισάμου, Κρήτη 

�������� ��>@(�%
Ατομική της Renée Revah

Η έκθεση φωτογραφίας-installation με τίτλο “Tehom - Άβυσσος”, 

αποτελείται από υποβρύχιες φωτογραφίες, με έμμεσες και άμεσες 

αναφορές στην ιστορία του αφανισμού των Εβραίων της Θεσσαλονίκης 

και ειδικά της οικογένειας της φωτογράφου. Συνοδεύεται από την ηχητική 

εγκατάσταση που εμπνεύστηκε ειδικά για τις εικόνες της “Αβύσσου” ο 

συνθέτης Δημήτρης Μπάκας . Η έκθεση είναι αφιερωμένη στην μνήμη όλων 

όσων χάθηκαν και στον αγώνα των ανθρώπων για ζωή.

Διάρκεια: Μέχρι 20 Αυγούστου 2019

Διεύθυνση: Αίθουσα Θάλεια του Κέντρου Μεσογειακών Ψηφιδωτών 

Δίου, Πιερία

Πληροφορίες: www.festivalolympou.gr
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 Blank Wall Gallery

Αγαπημένο φωτογραφικό θέμα το 

οποίο συνάδει απόλυτα με την 

εποχή που διανύουμε, οι λήψεις του 

υποβρύχιου κόσμου που κρύβεται 

τόσο τέλεια κάτω από την επιφάνεια του 

νερού. Το κάλεσμα του διαγωνισμού 

είναι αρκετά ανοιχτό, οπότε είτε είστε 

ερασιτέχνες ή επαγγελματίες κι έχετε 

σχετικές εικόνες, μη διστάσετε να στείλετε. 

Η έκθεση των επιλεγμένων έργων θα 

γίνει από τις 20 Σεπτεμβρίου έως τις 

2 Οκτωβρίου 2019. Σημειώστε όμως 

πως αν επιλεγούν οι φωτογραφίες σας 

(ασχέτως αριθμού που θα εκτεθεί), θα 

πρέπει να πληρώσετε 35 ευρώ τα οποία καλύπτουν βασικά 

έξοδα της έκθεσης. 

Yποβολή συμμετοχών: Μέχρι τις 2 Αυγούστου 2019 

Ανώτατος αριθμός εικόνων: 5 

Blank Wall Gallery Φωκίωνος Νέγρη 55 Κυψέλη

Πληροφορίες: 2114052138, www.blankwallgallery.com

Aggelies_78.indd   113 24/5/2019   6:16:08 πμ

In/Finito
Όταν οι χορευτές πετούν

Εικόνες αιθέριων χορευτών του Fondazione Nazionale 

della Danza/Aterballetto από τον Κώστα Ορδόλη θα 

δείτε στις αίθουσες του Ιταλικού Ινστιτούτου. Η έκθεση “Ιn/

Finito” πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ομώνυμου πρότζεκτ - 

Πρόγραμμα χορού και φωτογραφίας για αστικούς, φυσικούς ή 

ιστορικούς χώρους.

 

Διάρκεια: Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2019

Διεύθυνση: Ιταλικό Ινστιτούτο, Αθήνα

Πληροφορίες: https://iicatene.esteri.it/iic_atene/el/

http://www.alfastyle.gr/
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http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no-19-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG... ΤΑ
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€6,90 Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Photoshop
��

Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

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... ΤΑ

 Ε
ΚΤ

Ο
Σ 

ΣΕ
ΙΡ

Α
Σ 

ΤΕ
ΥΧ

Η
 Τ

Ο
Υ 

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

Ο
Υ 

ΚΥ
ΚΛ

Ο
Φ

Ο
ΡΟ

ΥΝ
 Τ

ΡΕ
ΙΣ

 Φ
Ο

ΡΕ
Σ 

ΤΟ
 Χ

ΡΟ
Ν

Ο
ΕΠ

Ο
Μ

ΕΝ
Η

 Ε
ΚΔ

Ο
ΣΗ

: 
Π

ΕΜ
Π

ΤΗ
 7

 Ι
Ο

Υ
Ν

ΙΟ
Υ

 2
01

8

0
1

9
7
7
1
1
0
5
3
9
4
0
0
4

€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

�  � � � � � � 	 � 
 	  � � � 
 �   � � � 
 � 	 

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!42
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
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...
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Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

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...
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
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TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί: 
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»

Νο 20: 
PHOTO 

STORAGE

Υπό έκδοση. 
Κυκλοφορεί 
3 Οκτωβρίου

2019
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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
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MINI PORTFOLIO 

Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

    Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!52

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού 

&
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Δωρεάν 
μεταφορικά*!

*Για αγορές άνω των €25 
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Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr 
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Νο 20: PHOTO STORAGE Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 3 Oκτωβρίου 2019

http://www.photo.gr/monothematika/
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