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Καλό

Καλοκαίρι!
Μαζί ξανά την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου
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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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ake me to the moon!
Eπετειακό μοντέλο Hasselblad για τα 50 χρόνια από την πρώτη προσελήνωση
Πενήντα χρόνια πριν τέτοια εποχή η
ανθρωπότητα παραληρούσε. Εκατομμύρια
άνθρωποι έμεναν κολλημένοι στις
πρωτόγονες ασπρόμαυρες τηλεοράσεις της
εποχής το καλοκαίρι του 1969. Η τηλεοπτική
εποχή μόλις είχε αγγίξει την Ελλάδα με το
πειραματικό κανάλι της ΥΕΝΕΔ εν μέσω
χούντας, ενώ κάτι ακουγόταν για Μάη του
Παρισιού, για το Woodstock κλπ.
Εμείς πιτσιρίκια τότε πηγαίναμε στα σπίτια
ελάχιστων φίλων που είχαν την ευμάρεια
να αγοράσουν τηλεόραση (με τα λεφτά
εκείνα αγόραζες οικόπεδο και αν ήσουν
τυχερός μετά, γινόταν και πολυκατοικία με
αντιπαροχή...) Τότε λοιπόν τον ζεστό Ιούλιο
του 1969, λίγο πριν τις διακοπές στο χωριό,
είδαμε στις α/μ οθόνες με την ανύπαρκτη
ανάλυση και τα άπειρα παράσιτα, κάτι λευκές
φιγούρες με διαστημικές στολές να πατάνε
στην Σελήνη. Μυθικό και ανεπανάληπτο

πλάτη 70mm (που δεχόταν φιλμ ρολό 120) καθώς και μια δεύτερη Hasselblad
Electric Camera (HEC) με φακό Zeiss Planar 80mm f/2,8 στη σεληνάκατο. Δύο
μηχανές μεσαίου φορμά που έγραψαν ιστορία και έμειναν στην ιστορία! Παρόλη την
έλλειψη βαρύτητας και τις πρωτόγνωρες διαστημικές συνθήκες, οι σκληροτράχηλες
Hasselblad του ιστορικού παρελθόντος τα κατάφεραν περίφημα, φέρνοντας στη γη
πολύτιμο φωτογραφικό υλικό.
Σήμερα η Hasselblad μας υπενθυμίζει τη μνημειώδη επέτειο με μια ειδική έκδοση
της πρόσφατης 907x, της μικρότερης digital medium format που έγινε ποτέ. Στην
πραγματικότητα η 907χ είναι ένα “body adaptor” που συνταιριάζει την καινούργια
ψηφιακή πλάτη CFV II 50c με τους φακούς XCD. Ας σημειωθεί παρενθετικά ότι η
πλάτη αυτή -με ταυτόσημο αισθητήρα και ηλεκτρονικά μέρη όπως η νέα Χ1D II
50c- είναι η γέφυρα που φέρνει συμβατότητα με τον ψηφιακό κόσμο για όλους
τους φωτογράφους που έχουν κρατήσει παλιές Hasselblad. Ακόμη και τις ιστορικές
500/501 και τους αρχετυπικούς Zeiss V-system φακούς. Έτσι, εορτάζοντας την
συγκυρία των 50 χρόνων από την αποστολή του Apollo 11 και του πρώτου
πετυχημένου ταξιδιού του ανθρώπου ως τη σελήνη, η σουηδική εταιρία προσφέρει
την επετειακή έκδοση αποτελούμενη από την προαναφερόμενη ψηφιακή πλάτη
50Megapixel CFV II 50c με τον αισθητήρα CMOS 43.8 x 32.9mm), το σώμα 907x
Special Edition και φακό XCD 45mm f/3,5.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

γεγονός που επεσκίαζε τα πάντα για καιρό
και όλοι το αντιμετώπιζαν με εκστατικό
θαυμασμό.

Σ

το ονειρικό αυτό ταξείδι που μας
συνέπαιρνε και νοερά συμμετείχαμε (όλοι

οι πιτσιρικάδες του κόσμου ονειρεύονταν τότε
να γίνουν αστροναύτες για τη δόξα και όχι
μεγιστάνες του πλούτου) η φωτογραφία έπαιζε
σπουδαίο ρόλο. Βλέπετε, το πλήρωμα του
Αpollo11, oι αστροναύτες Νeil Armstrong και
Buzz Altrin δεν είχαν ψηφιακά μέσα αλλά μια
ειδικά τροποποιημένη Hasselblad Data Camera
(HDC) με φακό Zeiss Biogon 60mm f/5,6 και
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Olafur Eliasson, The Weather Project,
2003.
©2019 TATE/MARCUS LEITH AND
ANDREW DUNKLEY
Περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος
Ισλανδός καλλιτέχνης, ο οποίος με
τον συγκλονιστικό Ήλιο του είχε
προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες στo
εντυπωσιακό βιομηχανικό κτίριο της
Tate Modern.

Ένας από τους πιο ιδιαίτερους
και δραστήριους εκθεσιακούς
οργανισμούς της Ευρώπης,
η λονδρέζικη γκαλερί Tate
προέβη, πριν λίγες ημέρες,
σε μια διαφορετικού τύπου
ανακοίνωση, όπου μεταξύ
άλλων ανέφερε: “Ως οργανισμός

 '($ ") *+  o ,($ "#$ Tate
Όταν τα μουσεία σκέφτονται οικολογικά

Β

ρισκόμαστε στην κορύφωση των καλοκαιρινών διακοπών με τον πιο αναμενόμενο ίσως μήνα
του χρόνου, τον Αύγουστο, στην Ελλάδα τουλάχιστον, να απέχει ελάχιστες μόνο ημέρες από
μας… και βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να αποφεύγουμε τον ήλιο κατά τις μεσημεριανές
ώρες (τα παιδιά από τις 11πμ έως τις 6μμ!). Ο ήλιος όμως είναι η πηγή ζωής όλων μας και του
πλανήτη ολόκληρου. Είναι η πηγή όλου του μοναδικού οικοσυστήματος μας. Δυστυχώς, οι
κλιματικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων δείχνουν ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στο υπέροχο,
κατά τ’ άλλα, κλιματικό ρολόι, αφού ο άνθρωπος το έχει απορρυθμίσει.
Μια από τις βασικές δυνάμεις της ουσιαστικής τέχνης είναι ότι μπορεί, με τις σωστές κινήσεις πάντα,
να αποτελεί λειτουργικό σώμα της κοινωνίας και της ανθρωπότητας και να παίζει δυναμικό ρόλο
στην πραγματική καθημερινότητα του κόσμου.
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που δουλεύει με καλλιτέχνες εν
ζωή, πρέπει να ανταποκριθούμε
στις ανησυχίες τους. Κι
όταν κοινά και κοινότητες
μάχονται κατά της κλιματικής
καταστροφής, πρέπει κι εμείς
να επικεντρωθούμε σε αυτό
το κρίσιμο ζήτημα μέσω της
τέχνης”.
Η διοίκηση της Tate μίλησε για
“Κλιματική Έκτακτη Ανάγκη”
(Climate Emergency) και
υποσχέθηκε μέσα στα επόμενα
τέσσερα χρόνια να… φωτίσει
τις γκαλερί με οικολογικά
ηλεκτρικά συστήματα, να
προσθέσει χορτοφαγικά μενού
στα εστιατόριά της και να
παροτρύνει το προσωπικό της
να επιλέγει το… τρένο, αντί
το αεροπλάνο (ως γνωστόν
πρόκειται για παγκόσμια
κινητοποίηση η μείωση των
αεροπορικών μετακινήσεων),
για τα ταξίδια του. H Tate
είναι αναμφισβήτητα ένας
καλλιτεχνικός οργανισμός που
θα τηρήσει τις υποσχέσεις του
και θα συνεχίσει να πρωτοπορεί
σε πολλούς τομείς. Το θέμα είναι
να ακολουθήσουν κι άλλοι - και
στην αγαπημένη μας χώρα - διότι
η τέχνη πρέπει να λειτουργεί
ως ζωντανός οργανισμός κι όχι
απλώς ως ωραίο έργο που το
κοιτάζουμε στους μονόχρωμους
τοίχους ενός ψυχρού εκθεσιακού
δωματίου.
IΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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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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Tου νερού, των παιχνιδιών και των ατυχιών
Καλοκαιρινές ελαφρότητες

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

=#>?$: Άννα
B(("&
% &Μανουσάκη
"F: Ιωάννα
.""$:
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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Sony A7R IV.
Eκτόξευση ανάλυσης στα 61Megapixel και απίστευτο Pixel Shift Multi Shot 240MP
Ίσως θα ήταν λάθος να περιορίσουμε την προσωπικότητα της καινουργοφερμένης Sony A7R IV
στην ανάλυση όπου πετυχαίνει την απολύτως κορυφαία επίδοση στον κόσμο του full frame. Το
νέο μοντέλο υλοποιεί το αποκορύφωμα της τρέχουσας τεχνολογίας στις mirrorless και μας κάνει να
αναρωτιόαμαστε για τα όρια της τεχνολογίας.
Στο press event του Δουβλίνου αποκαλύφθηκαν όλες οι πτυχές από τις προδιαγραφές της κορυφαίας
πλέον Sony όπου εκτός από το νέο full frame αισθητήρα 61ΜP με δυναμική περιοχή 15stop (τη
μεγαλύτερη μέχρι στιγμής από οποιοδήποτε imaging sensor chip παραγωγής) ξεχωρίζει με το νέο EVF
υπερυψηλής ανάλυσης 5,76Megapixel και το εξελιγμένο phase detect autofocus 567σημείων.
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M

ερικοί, σχολιάζοντας, ήδη αναφέρουν την A7R IV ως digital back killer
(δολοφόνο της κατηγορίας των ψηφιακών πλατών) λόγω του χαρακτηριστικού
με την εύγλωττη ονομασία Pixel Shift Multi Shoooting. Τι κάνει η μηχανή εδώ;
Κάτι που έχει γίνει και στο παρελθόν από ψηφιακές πλάτες, αλλά με μια διαφορά.
Πραγματοποιεί όχι 4 αλλά 16 ελαφρώς μετατοπισμένες λήψεις του ιδίου καρέ,
συνθέτοντας στο ίδιο κάδρο εικόνα τετραπλάσιας ανάλυσης 240MP. Θεωρητικά
θα έφθαναν οι 4 επαναλήψεις, οπότε η πρόσθετη πληροφορία προφανώς
χρησιμοποιείται είτε για την επαύξηση της δυναμικής περιοχής είτε του βάθους
χρώματος.
Αν έχετε φακούς E-mount με κάλυψη APS-C κανένα πρόβλημα αφού η A7 R IV
ανταποκρίνεται με υποστήριξη crop mode 26Μegapixel το οποίο καλύπτεται κατά
99% από σημεία εστίασης. To Εye Focus είναι η τεχνολογία αιχμής για τη Sony και
αφού υπάρχει ακόμη και στην “μικρή” Α6400 δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από
την A7R IV και μάλιστα ισχύει όχι μόνον στη λήψη φωτογραφιών αλλά και video 4K.
Εργονομικά έχουν υλοποιηθεί κάποιες αλλαγές στα χειριστήρια και συγκεκριμένα
toggle lock, μεγαλύτερο joystick και AF-On, μετατόπιση ροδέλας, μεγαλύτερο grip,
νέο εξτρά vertical grip VG-C4EM, συμβατότητα με κάρτες UHS-II κλπ. Βελτιωμένη
είναι ακόμη η στεγανοποίηση για την υγρασία και τη σκόνη.

Βασικά χαρακτηριστικά
Αισθητήρας full-frame 61.0MP BSI-CMOS
Ευαισθησία ISO 100-32,000 (επεκτεινόμενη ως ISO 50-102,400)
Δυναμική περιοχή 15-stop
Οπτική σταθεροποίηση 5-axis επι του αισθητήρα (με βελτιωμένο αποτέλεσμα ως 5.5
stop)
Crop mode 26MP APS-C
Ριπή 10fps με AF/AE tracking
Αυτόματη εστίαση 567σημείων phase-detect (κάλυψη 74% του καρέ)
Ψηφιακό προσοφθάλμιο σκόπευτρο με ανάλυση 5.76εκ. dot UXGA τύπου OLED
4K video με υπερδειγματοληψία 6K oversampling (Super 35) S-Log2/3
Διπλό slot καρτών μνήμης UHS-II SD
Εye AF με απόκριση πραγματικού χρόνου για ανθρώπους και ζώα
Αντιστάθμιση έκθεσης με χειριστήριο dial toggle-lock
Βελτιωμένη λαβή και καλύτερη στεγανοποίηση
Ασύρματη διασύνδεση WiFi Wireless (PC remote)
USB Type-C
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Σύμφωνα με την κα Νατάσσα
Γεωργίου, Corporate Channel
Manager της Epson Ελλάδος:
«Το νεότερο μοντέλο Enterprise
προσφέρει εξαιρετική ταχύτητα
εκτύπωσης εκεί που χρειάζεται,
παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις
εκτύπωσης σε εξαιρετικά απαιτητικά
εργασιακά περιβάλλοντα, όπως
αποθήκες logistics ή κεντρικά
τμήματα αναπαραγωγής έντυπου
υλικού».
Η κεφαλή εκτύπωσης inkjet, που
εξασφαλίζει ιδιαίτερα υψηλές
ταχύτητες, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα
με τις αρχές της τεχνολογίας
PrecisionCore, την οποία λάνσαρε
αρχικά η Epson σε βιομηχανικά
συστήματα. Η σχεδίαση της κεφαλής
εκτύπωσης, η οποία έχει πλάτος
μόνο 43 χιλιοστά και περιέχει 8.676
ακροφύσια, υλοποιεί τεχνολογία
σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους
με στόχο τη μείωση του φαινομένου
banding. Οι χρήστες μπορούν
να εκτυπώνουν έως 120.000
ασπρόμαυρες σελίδες, χωρίς αλλαγή
μελανιού. Η Epson έχει ενσωματώσει
πολλές τεχνολογικές καινοτομίες,
όπως κεφαλή εκτύπωσης που
επιδιορθώνεται αυτόματα για
εξάλειψη της δημιουργίας λωρίδων,
καθώς και ηλεκτροστατικό ιμάντα
κίνησης του χαρτιού, για τη
διατήρηση της ποιότητας σε υψηλές
ταχύτητες. Η λειτουργία barcode
βοηθά στην εκτύπωση λεπτομερών
αποτυπώσεων σήμανσης barcode.
Ο προαιρετικός δίσκος χαρτιού

Epson WF-M20590D4TW
Νέο α/μ inkjet πολυμηχάνημα υψηλής παραγωγικότητας

Α

ν ανήκετε στις εταιρίες, τα γραφεία και γενικότερα τα εργασιακά
περιβάλλοντα με μεγάλο όγκο ασπρόμαυρων εκτυπώσεων τότε εκτός από

τα laser, τα σύγχρονα bw inkjet πολυμηχανήματα είναι ανάμεσα στις σοβαρές
υποψηφιότητες για τον εξοπλισμό και κυρίως με γνώμονα την αξιόπιστη και
μακροχρόνια οικονομική λειτουργία.
Η Epson ανακοίνωσε την νεότερη προσθήκη στη σειρά οικονομικών και
αποδοτικών επαγγελματικών inkjet εκτυπωτών. Ο WorkForce Enterprise WFM20590D4TW προφέρει μονόχρωμες εκτυπώσεις υψηλής ταχύτητας, για ανάγκες
εκτύπωσης μεγάλου όγκου. Παράλληλα, προσφέρει έως και 82% λιγότερη
κατανάλωση ενέργειας, σε σχέση με τους αντίστοιχους laser εκτυπωτές του
ανταγωνισμού1.
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υψηλής χωρητικότητας 3.000
φύλλων παρέχει μέγιστη
τροφοδοσία 5.350 φύλλων, ενώ η
τελική μονάδα συρραφής/στοίβαξης
4.000 φύλλων, συμβάλλει στη
βελτίωση της απόδοσης. Ο WFM20590D4TW είναι συμβατός με
μια ευρεία γκάμα λογισμικών, όπως
το Epson Print admin, το Document
Capture Pro και άλλες αντίστοιχες
λύσεις.
Διατίθεται από τον Ιούνιο του 2019.
URL : http://epson.presspage.com/
Οι-υψηλής-ταχύτητας-μονόχρωμοιεκτυπωτές-ανταποκρίνονταιπλήρως-στις-απαιτήσεις-τωνεκτυπώσεων-μεγάλου-όγκου/
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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
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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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I am Back
Κάνει την επιστροφή του μεσαίου φορμά, παιγνιδάκι...

Σ

τις πλατφόρμες crowdfunding,
ανθούν όλες οι ιδέες...
έξυπνες, τρελές, παράδοξες,
κάποιες χρήσιμες, άλλες απλώς
αξιοπερίεργες. Εσείς μπορείτε να

ψηφιακό αισθητήρα. Η ιδέα ανήκει σε ένα τύπο ονόματι Samuel Mello Madeiros,
που είχε κάνει κάτι αντίστοιχο και για αναλογικές ρεφλέξ 35mm. Bέβαια μην
περιμένετε πολλά πράγματα από την πλαστική πλάτη με τον αισθητήρα μεγέθους
1/2,33in. προερχόμενο από τον κόσμο των smartphones. Στην πραγματικότητα
είανι ένα μάλλον ακριβό (400δολ.) παιγνιδάκι και δεν αναβιώνει τη θρυλική

τις χαρακτηρίσετε όπως θέλετε...
όπως στην περίπτωση της πλάτης
I’m Back που φιλοδοξεί να
διακτινίσει στην ψηφιακή εποχή
παλιές φωτογραφικές μηχανές
μεσαίου φορμά, φορώντας τους

medium format ποιότητα της αναλογικής εποχής. Το crop factor λόγω διαφοράς
μεγέθους από τις πλάτες 6x7, 6x6 και 6x4,5 θα είναι της τάξης των πολλών xx
και όλοι οι φακοί θα μετατρέπονται σε super telephoto. H πλάτη θα διατίθεται
με αντάπτορες για Hasselblad 500/1000F/1600F/2000/200/SWA/SWC, Bronica
S, Bronica ETRS, Mamiya 645, Mamiya C330, Mamiya RB67, Kiev 88, Rolleiflex
Automat και Pentax 645.

Fujifilm XF 16-80mm f/4 R OIS WR
Νέος στάνταρ zoom για το σύστημα X

Ε

ίστε Χ photographer ή πρόκειται να γίνετε αποκτώντας μια από τις
τελευταίες X-T3, X-T30 κλπ. Και σας απασχολεί το πρόβλημα ποιό
zoom να διαλέξετε για αρχή; το σύστημα φακών XF εμπλουτίζεται λοιπόν
με την εστιακή απόσταση 16-80mm f/4 που εκπροσωπείται από μια πολύ
αποτελεσματική σχεδίαση φακού γενικής χρήσης. Λόγω του συντελεστή
πολλαπλασιασμού της εστιακής απόστασης, η ισοδύναμη εστιακή
απόσταση γίνεται 24-120mm ενώ το πιο σημαντικό νέο είναι η επίδοση
του ΟΙS με σταθεροποιητικό πλεονέκτημα 6stop! Oι διαστάσεις είναι
αρκετά περιορισμένες και συμπαγείς με μήκος μόλις 88.9mm και το βάρος
συγκρατείται στα 440γρ. χάρη στη χρήση ελαφρού κράματος μαγνησίου
για τους ελικοειδείς μηχανισμούς. Αποτελείται από 16 οπτικά στοιχεία (ένα
χαμηλής διάχυσης ED και τρία ασφαιρικά) σε 12 ομάδες.
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Sigma
Φακοί video Classic

Α

που χαρακτηρίζει φακούς vintage. Η
σειρά Classic θα έχει δέκα διαφορετικούς

τροποποιημένοι ώστε να αναπαράγουν την ατμοσφαιρικότητα και τη χρωματική
χροιά των κινηματογραφικών φιλμ δεκαετιών 1950 ως 1970. Θα έχουν λιγότερο
επεξελιγμένη πολλαπλή επίστρωση ώστε να δίνουν πιο ζεστά χρώματα, μια ιδιότητα

φακούς με εστιακές αποστάσεις 14mm
ως 135mm. Ως αποτέλεσμα της πιο
απλής επίστρωση θα επηρεαστεί και η
φωτεινότητα που θα είναι χειρότερη:
για παράδειγμα ο ίδιος φακός Τ1.5 έχει
φωτεινότητα Τ2,5 στην Classic εκδοχή.

ν υπάρχει μια πολύ δραστήρια εταιρία στα οπτικά, αυτή είναι η Sigma που
την κινητοποιεί σε μεγάλο βαθμό η προσωπικότητα του πολυπράγμονος
CEO Kazuto Yamaki. Σε πρόσφατη press conference στην Ιαπωνία, ο κος |Yamaki
μας πληροφόρησε ότι σύντομα θα υπάρξουν ειδικές εκδόσεις Classic για όλους
τους κινηματογραφικούς/video φακούς της γκάμας. Οι φακοί αυτοί θα είναι ειδικά

mazon
Λάθος τιμολόγηση οδηγεί
σε απίστευτες φωτογραφικές
ευκαιρίες (για λίγο...)

Ε

να ανθρώπινο λάθος ή πρόβλημα
στους υπολογιστές έφερε

εντυπωαιακές ευκαιρίες για τους
λίγους που το αντιλήφθηκαν κατά τη
διάρκεια της Amazon Prime Day στα
μέσα Ιουλίου. Οι προσφορές αυτές
ισχύουν για τα μέλη Amazon Prime
που πληρώνουν μια ετήσια συνδρομή
σε αντάλλαγμα πρόσβασης σε ειδικές
προσφορές, δωρεάν μεταφορικά κλπ.
Εδώ όμως οι ευκαιρίες ήταν αδιανότητες
αφού ο πιο τυχερός κατάφερε να πάρει ένα πανάκριβο εξωτικό Canon supertelephoto EF 800mm f/5,6 L IS στην
εξευτελιστική τιμή των 94δολ. Αντί για την τιμή λίστας (13.000δολ.) και άλλοι χρήστες κατάφεραν να πάρουν
εντυπωσιακές ευκαιρίες στην ίδια τιμή όπως Fujifilm X100F, Canon EOS R κλπ. Παρόλο που η Amazon στους όρους
χρήσης διευκρινίζει ότι σε περίπτωση λάθους δεν είναι υποχρεωμένη να εκπληρώσει την παραγγελία, εν τούτοις
έχει ιστορικό καλής πίστης απέναντι στους πελάτες και έχει τιμήσει αντίστοιχες λανθασμένες αναγραφές τιμών,
αποστέλλοντας κανονικά το αντικείμενο και εν γνώσει του λάθους. Βέβαια, το πρόβλημα έγινε γρήγορα γνωστό και
οι απίστευτες ευκαιρίες απλά εξαφανίστηκαν αλλά ...κάποιοι έγιναν πανευτυχείς μέσα στην τύχη τους.
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ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
SUBLIMATION

ΟΤΙ ΖΗΤΑΤΕ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Beach
bags

Pillows

Mousepads

Puzzles

Πέτρες

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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Packshot Creator
Packshot Start MkII πρωτότυπος συνδυασμός hardware software για εμπορικές φωτογραφήσεις

Ε

ίναι πολύ διαδεδομένες οι “έτοιμες” φωτιστικές λύσεις τύπου lightbox
για εφαρμογές packshot (καταλόγους, e-shop κλπ.) που ανεβάζουν την
παραγωγικότητα και απευθύνονται ακόμη και σε άτομα με μικρές φωτογραφικές
γνώσεις. Σε αυτή την αγορά απευθύνεται η εξειδικευμένη εταιρία packshotcreator
που προσφέρει πλήρη και ολοκληρωμένα συστήματα όχι μόνον φωτισμού αλλά

ώρες και ξεχωριστά dimmer για κάθε
συστοιχία LED που φωτίζει καθεμία από τις
πλευρές. Εδώ το συγκριτικό πλεονέκτημα
είναι η αυτοματοποίηση της επεξεργασίας
που μειώνει τις εργατώρες και δίνει την

και software, αυτοματοποιώντας την όλη διαδικασία. Το πιο μικρό σύστημα στη
γκάμα της είναι το Packshot Start MkII, που περιλαμβάνει την “καμπίνα φωτισμού”
διαστάσεων 61x61x71cm φωτισμό LED υψηλής χρωματικής ακρίβειας CRI 95+
με χρωματική θερμοκρασία 5700Κelvin και αναμενόμενη διάρκεια ζωής 50.000

δυνατότητα ταχύτατης παράδοσης των
εργασιών. Εξάγει το αποτέλεσμα σε
διάφορα φορμά RAW, Jpeg, PNG, TIFF. mov
και mp4.

Sigma 45mm f/2,8 DG DN
Full frame standard φακός για L-Mount και E-mount

Η

απήχηση των full frame mirrorless μηχανών διευρύνεται και
φέρνει ζήτηση για νέους φακούς ανεξάρτητων κατασκευαστών
σαν εναλλακτικές λύσεις απέναντι στους “εργοστασιακούς”. Στη λογική
αυτή κινείται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία δύο τρία χρόνια η Sigma η
μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρία φωτογραφικών οπτικών. Ο νέος 45mm
f/2,8 DG DN φιλοδοξεί να παίξει το ρόλο προσιτού στάνταρ φακού
για τις πλατφόρμες Sony E-Mount και Panasonic/Leica L-mount. Με τις
περιορισμένες διαστάσεις (μήκος μόλις 46mm) τη διάμετρο φίλτρου 55mm
και το χαμηλό βάρος (215γρ.) είναι η επιλογή που εναρμονίζεται με τις
compact mirrorless. Διακρίνεται με την ανθεκτική μεταλλική κατασκευή και
τη στεγανοποίηση για προστασία από σκόνη και υγρασία. Για τους φίλους
των παραδοσιακών χειριστηρίων διαθέτει δακτυλίδι διαφραγμάτων. Το
autofocus ελέγχεται με βηματικό μοτέρ ακριβείας. Σχεδιαστικά είναι αρκετά
απλός και αποτελείται από 8 κρύσταλλα σε 7 ομάδες.
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 Peak Design        
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Leica V-Lux 5
Σε συνεργασία με Panasonic

σ

υνεχίζοντας τη μακροχρόνια σταθερή συνεργασία με την Panasonic στην οποία παρέχει
τεχνογνωσία στα οπτικά, η Leica παρουσίασε μια ακόμη ειδική έκδοση compact μηχανής με
δικό της λογότυπο, που στην πραγματικότητα αποτελεί rebranding της γνωστής μας superzoom
Panasonic FZ1000 II. Παρά τις μικρές εξωτερικές διαφορές θα αναγνωρίσετε το γνώριμο
στιλ της FZ1000 II με το εκτεταμένο zoom φακό 24-400mm f/2,8-4.0 και τον αισθητήρα 1in.
20Μegapixel. Στον τομέα της σκόπευσης αν και έχουμε απολύτως ίδιο EVF 2,36εκ. dot υπάρχει
καλύτερη οθόνη 3in. με ανάλυση 1.24εκ. dot και μάλιστα με επαφική λειτουργία. Στις ασύρματες
διασυνδέσεις βρίσκουμε Βluetooth πέρα από WiFi ενώ το video είναι σε πολύ καλό επίπεδο με
4Κ 30, 25, 24p. Περιλαμβάνονται ακόμη οι ειδικές λειτουργίες 4Κ Photo και Post Focus.

ikon
Τέλος του προγράμματος αποκατάστασης D600

μ

έχρι τον Ιανουάριο 2020 θα ισχύει το πρόγραμμα
διόρθωσης των προβληματικών D600 που μάζευαν
σκόνη στους αισθητήρες. Τουλάχιστον στις ΗΠΑ, η Nikon θα
συνεχίζει να επισκευάζει/αντικαθιστά τις D600 με θέμα δωρεάν
ως τις 10 Ιαν. 2020. γα την Ευρώπη δεν έχει ανακοινωθεί
επίσημα αντίστοιχη οδηγία. Συνιστούμε όμως στους κατόχους
D600 που δεν έχουν επιληφθεί να επικοινωνήσουν με το
εξουσιοδοτημένο service.
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Lomography
Lomochrome Μetropolis film στο kickstarter

Μ

ια ακόμη εναλλακτική λύση για φιλμ αποκτούν οι οπαδοί της αναλογικής
φωτογραφίας. Από την Lomography αναγγέλθηκε επίσημα και θα διατίθεται
κανονικά το Lomochrome Metropolis, ένα έγχρωμο αρνητικό φιλμ σε φορμά 135, 120,
110 και 16mm. Για τη νέα εμουλσιόν η Lomography υπερηφανεύεται ότι είναι η πρώτη
φορά εδώ και πολλά χρόνια που βγαίνει στην αγορά μια νέα εμουλσιόν σε τόσα πολλά

Το φιλμ θα χρηματοδοτηθεί
μέσω καμπάνιας στο kickstarter
όπως άλλωστε έχει συμβεί και
με πολλά άλλα project της
Lomography. Oι ενδιαφερόμενοι

φορμά. Στα χαρακτηριστικά της εμουλσιόν είναι το υψηλό κοντράστ και ο χαμηλός
χρωματικός κορεσμός που καταλήγουν σε πολύ ιδιαίτερη ταυτότητα και αισθητικό
αποτέλεσμα. Θα εμφανίζεται κανονικά με χημικά C-41 ενώ η ευαισθησία θα είναι ΙSO
100-400 που σημαίνει αρκετό εύρος έκθεσης και ανοχή στα σφάλματα φωτομέτρησης.

να υποστηρίξουν την καμπάνια,
πρέπει να καταβάλουν
τουλάχιστον 35 δολ. για μια
δεκάδα 135/120 φιλμ.

DJI Ronin Sc
Φθηνότερο gimbal για mirrorless

Η

μικρότερη και πιο προσιτή έκδοση του Ronin-S λέγεται Ronin-SC (C από το Compact)
και προορίζεται γι mirrolress φωτογραφικές μηχανές που κατά τεκμήριο έχουν
μικρότερες διαστάσεις και βάρος. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού του γνωστού gimbal 3
αξόνων παραμένουν σταθερά εκτός από το ωφέλιμο φορτίο που είναι 2kg. και όχι 3,6kg.
Το βάρος της συσκευής είναι 40% μικρότερο ενώ παρά τη μείωση διαστάσεων η μπαταρία
έχει ελάχιστα μικρότερη αυτονομία 11 ωρών δηλ. κατά μόνον μία ώρα μειωμένη. Στην
έκδοση αυτή η DJI έχει προσθέσει δύο νέα χαρακτηριστικά: Force Mobile που συγχρονίζει
την κίνηση συμβατού smartphone με το gimbal, επιτρέποντας να κατευθύνετε το gimbal
μεσω της προσομοίωσης κινήσεων του smartphone. Και δεύτερον: Αctive Track 3.0
που μεταφέρει την τεχνολογία Active Track όπου ο χρήστης απλά προσαρμόζει το
smartphone στην κάμερα επί του gimbal και στη συνέχεια μέσω του Ronin app μπορεί να
παρακολουθεί την κίνηση οποιουδήποτε αντικειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη του
smartphone. Oι τιμές θα ξεκινούν από τα 440δολ.
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Drone Awards 2019
Τα όρια του ουρανού

Τ

α drones έχουν πλέον μπει δυναμικά στον φωτογραφικό χώρο, όμως όχι μόνο
στον εφαρμοσμένο τομέα αλλά και στον πιο εικαστικό. Σχετικός είναι ο διαγωνισμός
που έρχεται από την πανέμορφη Σιένα της Ιταλίας, υπό τον περιγραφικό τίτλο Drone
Awards 2019. Πλήθος διεθνών ερασιτεχνών και επαγγελματιών φωτογράφων,
έστειλαν τις συμμετοχές τους. Ένας όμως είναι πάντα, δυστυχώς ή ευτυχώς, ο νικητής
σε διαγωνισμούς. Ο τυχερός τώρα είναι ο Πολωνός Jacek Deneka που αποτύπωσε
σκιέρ, σαν μυρμηγκάκια, από ψηλά. Οι διοργανωτές μας ενημέρωσαν ότι έλαβαν 4,500
συμμετοχές. Οι επιλεγμένοι φωτογράφοι θα βραβευτούν στις 28 Οκτωβρίου 2019 σε
μια όμορφη τελετή στην Σιένα. Τέλος, τα έργα πρόκειται να εκτεθούν τον Νοέμβριο, υπό
τον τίτλο “Sky’s the Limit” στο πλαίσιο του «Siena Awards» Photo Festival.
Πληροφορίες: +393505859151 | secretariat@artphototravel.com

Z)>$ [)"Z=?$
Εστιάζοντας στο γυμνό

Έ

να από τα πιο δύσκολα θέματα στην φωτογραφία είναι η εικαστική αποτύπωση του γυμνού, ανδρικού ή γυναικείου. Το να
αποφύγεις τα κλισέ, τα προκλητικά και τα πορνογραφικά, με την κατάλληλη καλλιτεχνική παιδεία, γίνεται πιο εύκολο. Εκεί που
δυσκολεύουν όλα είναι να καταφέρεις να μεταμορφώσεις σε τέχνη το γυμνό που φωτογραφίζεις. Ιδού η πρό(σ)κληση λοιπόν, για έναν
ανοιχτό διαγωνισμό, από το ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26. Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν θα πάρουν μέρος στην έκθεση Γυμνά Βλέμματα που
θα γίνει στο χώρο τέχνης Cinemarian 18 - 20 Οκτωβρίου 2019.
Αποστολή εικόνων (το ανώτατο 12 φωτογραφίες, σε μικρή ανάλυση 300 - 500 kilobytes): kstabanis@hotmail.com. Επίσης στη
συμμετοχή να αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας (όπως θέλετε να αναφέρεται στο δελτίο τύπου) και το κινητό σας τηλέφωνο.
Προθεσμία υποβολής: Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2019
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ANIMART 2019 "# \*
Γιορτή τεχνών

Π

ολυποίκιλο το πρόγραμμα που μας υπόσχονται οι
διοργανωτές του νέου φεστιβάλ υπό τον τίτλο ANIMART
2019, όπου θα δείτε δείγματα από διαφορετικές μορφές
τέχνης. Οι εκδηλώσεις, από την Animart και τον Δήμο Ύδρας,
περιλαμβάνουν, μεταξύ πολλών άλλων, παράσταση έργου
του Ευγένιου Τριβιζά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην
φωτογραφία και τον κινηματογράφο (με αφιερώματα στον
Θανάση Ρεντζή και τον πολυβραβευμένο, με διεθνή καριέρα,
Υδραίο animator Παναγιώτη Ράππα, και πολλά εργαστήρια).
Επιπλέον, θα δείτε θεατρικά αναλόγια από την Ρούλα Πατεράκη
(η οποία ερμηνεύει σε πανελλήνια πρώτη το ανέκδοτο
έργο του Δημήτρη Δημητριάδη «Η Ευλογία»), τον Χρυσό
Ολυμπιονίκη Ιωάννη Μελισσανίδη (ο οποίος θα διαβάσει το
ποίημα «Μπολιβάρ» του Νίκου Εγγονόπουλου) αλλά και τον
Γιάννη Σκουρλέτη, ιδρυτή της ομάδας bijoux de kant (ο οποίος
σκηνοθετεί τον ηθοποιό Βασίλη Μίχα στο έργο του Μάνου
Λαμπράκη “Ο γαρ Έρως ως Ύδωρ», που θα παρουσιαστεί σε
πανελλήνια πρώτη).
Οι δράσεις της ANIMART θα προβληθούν σε διάφορους
χώρους του νησιού: από την Ιστορική Οικία του Λάζαρου
Κουντουριώτη και το Β’ Δημοτικό Σχολείο Ύδρας, μέχρι το
Καμίνι, τον θερινό κινηματογράφο «Γαρδένια», την Δημοτική
Αγορά Ύδρας και άλλους υπαίθριους χώρους.
Διάρκεια: 22-31 Ιουλίου 2019
Διεύθυνση: Διάφοροι χώροι στην Ύδρα
Πληροφορίες: https://animartgreece.eu/2019/gr/
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Athens Photo Festival 2019
Ολοκλήρωση των εκδηλώσεων

Λ

ίγες μόνο ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση του γνωστού φεστιβάλ φωτογραφίας, oπότε αν δεν το έχετε
επισκεφθεί ακόμη, προλαβαίνετε μέχρι την Κυριακή 28 Ιουλίου 2019. Υπενθυμίζουμε ότι στο Μουσείο Μπενάκη της
οδού Πειραιώς, θα δείτε το κεντρικό του πρόγραμμα με την βασική ομαδική έκθεση όπου συμμετέχουν εβδομήντα πέντε
καλλιτέχνες από τριάντα χώρες, καθώς και την καθιερωμένη του έκθεση με πρόταση νέων Ελλήνων φωτογράφων. Οι
εκθέσεις του φεστιβάλ αναπτύσσoνται στους δύο ορόφους του μουσείου, και προβάλλουν φωτογραφικά έργα, βίντεο,
εγκαταστάσεις και διαδραστικές εφαρμογές.
Διάρκεια: Mέχρι 28 Ιουλίου
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, Αθήνα
Πληροφορίες: www.photofestival.gr

"# %;#$
ΜΙΕΤ Θεσσαλονίκης

Η

ιστορικού χαρακτήρα έκθεση «Μεταμορφώσεις ενός δρόμου. Από την
Καπάνατζα στην οδό Αγίου Μηνά» παρατείνεται έως τo Σάββατο 28
Σεπτεμβρίου 2019. Αν θελήσετε να την επισκεφθείτε, πραγματοποιείται στο
Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Διάρκεια: 28 Σεπτεμβρίου 2019
Διεύθυνση: Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: 2310.288.036, bookstore-thessaloniki@miet.gr
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 Chania International
Photo Festival
Η φωτογραφία στα Χανιά

Έ

χουμε ήδη αναφερθεί στο σχετικά νέο αυτό φεστιβάλ
φωτογραφίας που πραγματοποιείται στους ωραίους χώρους
του Μεγάλου Αρσεναλίου (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου),
αμέσως μετά το Δεκαπενταύγουστο. Bέβαια όταν κανείς αναφέρεται
σε φεστιβάλ, συνήθως αφορά σε πολλαπλές δράσεις που
πραγματοποιούνται και σε διάφορους χώρους (μέχρι στιγμής δεν
έχουμε λάβει ενημέρωση για περαιτέρω δράσεις).
Υπενθυμίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί μεγάλη ομαδική έκθεση
με έργα 320 φωτογράφων από 75 χώρες. Ευχάριστο είναι το νέο
της προβολής από την έγκυρη διεθνή φωτογραφική πλατφόρμα
LensCulture. Να σημειωθεί πως η εκδήλωση συνδιοργανώνεται
από τη Blank Wall Gallery και το Δήμο Χανίων.

Διάρκεια: 16 έως 24 Αυγούστου 2019
Διεύθυνση: Μεγάλο Αρσενάλι, Παλιό Λιμάνι των Χανίων
Πληροφορίες: 2114052138, info@cipfestival.com,
www.cipfestival.com, www.blankwallgallery.com,
www.keppedih-cam.gr

Aggelies_78.indd
113
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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



  
€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

05

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...

9 771105 394004

01

ISSN 1105-3941

ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone;
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου...
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...

9 771105 394004

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

Cover.indd 1

Cover_street_Final.indd 1

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ιστορία & αισθητική

2/6/2016 7:25:49 μμ

29/3/2016 1:14:51 μμ
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€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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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

  
 ;
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

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
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42

9 771105 394004

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

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

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

94

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

N &



  

  


  

  

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

Photoshop
& Lightroom

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

24/1/2018 4:53:51 μμ

52

Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού

Cover_Nychterini_Fotographia.indd 1

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 4 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

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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