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ΝΕΑ EMΦΑΝΙΣΗ

ΝΕΑ ΥΛΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ
ΙΔΙΟ ΜΕΡΑΚΙ

ΝΕΑ EMΦΑΝΙΣΗ
ΝΕΑ ΥΛΗ

30 ΧΡΟΝΙΑ
ΙΔΙΟ ΜΕΡΑΚΙ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

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-262/
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Editorial

Copyright
Η τελευταία μάχη για ελεύθερο (;) internet

δικαιώματα σε φωτογράφους και βιντεογράφους, έργα των οποίων διακινούνται εντελώς 

δωρεάν στο διαδίκτυο. O φόρος αυτός ονομάστηκε προσωρινά ‘’Google Images’’. 

Μπορεί για κάποιους οι παραπάνω ενέργειες να είναι προφανείς, αλλά η μάχη μέχρι την 

ψηφοφορία ήταν δύσκολη. Η πρόταση καταψηφίστηκε από την Ιταλία, τη Φιλανδία, τη 

Σουηδία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Ολλανδία ενώ απείχαν της ψηφοφορίας 

η Εσθονία, το Βέλγιο και η Σλοβενία. Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων και η 

Ελλάδα, την υπερψήφισαν. Οι ενώσεις δημιουργών και οι καλλιτέχνες στο σύνολό τους 

χαιρέτισαν με ενθουσιασμό την απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όχι όμως 

και οι μεγάλοι του διαδικτύου. Ιδού τί δήλωσε ο δημιουργός της Wikipedia, Jimmy Wales: 

“...Το Ιnternet μεγάλωσε και εξαπλώθηκε σ’ όλη την Υφήλιο γιατί ήταν δωρεάν κι επομένως 

ανοιχτό σε όλους. Παρατηρούμε δυστυχώς με απογοήτευση μια μεγάλη οπισθοδρόμηση 

στην Ευρώπη. Θέματα όπως αυτό των πνευματικών δικαιωμάτων θα αυξήσουν κατακόρυφα 

τα έσοδα των μεγάλων εκδοτικών επιχειρήσεων και πρακτορείων όχι όμως και την τσέπη 

των απλών δημιουργών... Όλη αυτή η ιστορία στο τέλος θα αποβεί καταστροφική για την 

δημιουργικότητα και την ανεξαρτησία των δημιουργών στην Ευρώπη…’’. 

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια. 

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Εάν εφαρμοστούν πλήρως οι οδηγίες 

που πρόσφατα ψήφισε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το internet στην Ευρώπη 

βαδίζει στο τέλος της εποχής της δωρεάν 

πρόσβασης στην ενημέρωση και στα 

έργα λόγου και τέχνης. Ας δούμε τα 

δεδομένα.

Δύο χρόνια βάστηξε επί ευρωπαϊκού 

εδάφους η μάχη για την κατοχύρωση 

της προστασίας των πνευματικών 

δικαιωμάτων των δημιουργών επί 

των έργων τους εξ αιτίας της δωρεάν 

φιλοξενίας τους ή μάλλον της χωρίς 

αμοιβή εκμετάλλευσής τους από τις 

μεγάλες πλατφόρμες, όπως Google, 

Youtube, Apple, Facebook, Amazon, 

Microsoft, Yahoo κ.α. Έτσι, στις 17 

Μαΐου δημοσιεύθηκε στην επίσημη 

εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

η νέα σχετική ντιρεκτίβα που θα πρέπει 

να ενσωματωθεί στο δίκαιο όλων των 

κρατών - μελών μέχρι τις 7 Ιουνίου 2021. 

Εκτός αυτού, τον περασμένο Ιούλιο το 

Γαλλικό Κοινοβούλιο ψήφισε έναν νόμο- 

πρότυπο για τα συγγενικά δικαιώματα 

που αφορά στον Τύπο (περιοδικά και 

εφημερίδες) υποχρεώνοντας οποιαδήποτε 

πλατφόρμα φιλοξενεί ειδήσεις & νέα 

να καταβάλλει στους δικαιούχους την 

προβλεπόμενη εκ του νόμου αμοιβή. 

Ακόμη, ο Γάλλος Υπουργός Πολιτισμού 

κ. Franck Riester ζήτησε τον περασμένο 

Ιούνιο από το Ανώτατο Συμβούλιο 

Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Λογοτεχνών & Καλλιτεχνών της Γαλλίας 

(CSPLA) -ναι, υπάρχει και τέτοιο στη 

Γαλλία για να συμβουλεύει την εκάστοτε 

κυβέρνηση σχετικά με την προστασία 

των πνευματικών δικαιωμάτων των 

δημιουργών επί των έργων τους- να 

μελετήσει και να εισηγηθεί πρακτικούς 

τρόπους ώστε οι μεγάλες πλατφόρμες 

του διαδικτύου να υποχρεωθούν 

να καταβάλλουν και τα αντίστοιχα 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique
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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 11 τεύχη ενώ παραλαμβάνεις 12.
• 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 άμεσα!)
ή τηλεφώνησε στο 210 8541400. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παράταση της προσφοράς λόγω της μεγάλης ζήτησης μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019
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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! 

����
����	


35,90!

Periexomena_262.indd   5 30/8/2019   12:23:14 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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http://www.photo.gr/product/drones-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-t%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-n%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://www.photo.gr/product/%CF%86%CE%BB%CE%B1%CF%82-led-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://www.photo.gr/product/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF-studio
http://www.photo.gr/product/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AE-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://www.photo.gr/product/social-google-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82
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http://www.photo.gr/product/%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1
http://www.photo.gr/product/workshop-food-photography-2
http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-canon-2
http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-nikon
http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-fujifilm-2
http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-panasonic
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Από το (άτυπο) παρατηρητήριο της τεχνητής νοημοσύνης

Στην στήλη “Ειλικρινά 

Υμέτερος” του 

ΦΩΤΟγράφου που μόλις 

κυκλοφόρησε, έγραφα 

για τη βοήθεια της 

Artificial Intelligence σε 

προβλήματα εκφώτισης, 

σε βαθμό που να 

γίνεται “...η νύχτα 

μέρα”. Συγκεκριμένα 

αναφερόμουν στη 

λειτουργία Night Sight 

του Google Pixel 3, του 

κατά γενική ομολογία πιο 

προηγμένου σε θέματα 

software smartphone που 

κυκλοφορεί σήμερα και 

στη δυνατότητά του να 

κάνει “.. βιώσιμες εικόνες 
των οποίων οι λήψεις είχαν 
γίνει με απειροελάχιστο 
φωτισμό της τάξης 0,3-
3lux...” 

Επίσης εξεθείαζα την ιδέα της μικρής εταιρίας Ηalcyon Mobile να εξελίξει (για τον κόσμο του 

iOS) το app Νeural Cam Night Photo, το οποίο δουλεύει με αντίστοιχο τρόπο αξιοποιώντας 

αλγόριθμους computationtal photography για να συνδυάσει πολλά “αόρατα” ενδιάμεσα 

καρέ σε ένα με περισσότερη πληροφορία και πιο φωτεινές τελικές εικόνες. Δεν πέρασαν λίγα 

εικοσιτετράωρα πριν να με εκπλήξουν οι ΑΙ λειτουργίες του Galaxy Note 10/10Plus. H ναυαρχίδα 

στο στόλο της επικυρίαρχης στο Android Samsung καταφέρνει να μας αφήνει με ανοικτό στόμα 

κάνοντας πολλά απίστευτα (πάντα με αρωγή ΑΙ): Όπως λήψη σημειώσεων και άμεση μετατροπή 

σε κείμενο ανεξάρτητα από γλώσσα και “μαθαίνοντας” σταδιακά τις ιδιοτροπίες του γραφικού 

χαρακτήρα κάθε χρήστη ή π.χ. με την έξυπνη λειτουργία Smart ISO όπου χάρη στην τεχνητή 

νοημοσύνη, βελτιστοποιεί κάθε φορά ξεχωριστά ανάλογα με τη σκηνή, το φωτισμό, το αντικείμενο, 

το περιεχόμενο του καρέ κλπ. την ιδανική τιμή ISO. Παραπέρα κάνει και άλλα θαυμαστά όπως στο 

Video όπου ανάλογα με το ποιός μιλάει χρησιμοποιεί μικρόφωνο με διαφορετική κατευθυντικότητα 

κλπ. Θα θέλαμε πολλές σελίδες για να απαριθμήσουμε σήμερα τις ΑΙ λειτουργίες ενός σύγχρονου 

smartphone που όσο προχωράμε “εντός του μέλλοντός μας” τόσο παραχωρεί την πρώτη θέση 

του ελέγχου στα νευρωνικά δίκτυα και neural processors. Aλλά μέσα σε όλη αυτή το hype και τον 

ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη που θα βελτιώνει συνεχώς την καθημερινότητά μας (ή 

έτσι πιστεύουμε), μπαίνει και ο διάβολος (λέγε με cybercrime). Με τη μορφή της ακόμη πιο έξυπνης 

απάτης. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Wall Street Journal, επιβεβαιωμένο από την ασφαλιστική 

εταιρία Euler Hermes Group SA, κυβερνοεγκληματίες αξιοποιίησαν deepfake technology για 

να εξαπατήσουν μια εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία προκειμένου να 

παραπλανήσουν το προσωπικό και να αποσπάσουν χρήματα. Τι ακριβώς έκαναν; Χρησιμοποίησαν 

ειδικό software προκειμένου να μιμηθούν στο 100% τη φωνή ανώτατου στελέχους από τη 

γερμανική μητρική εταιρία που υποτίθεται ότι έδωσε στον τοπικό Ούγγρο CEO εντολή για επείγουσα 

μεταφορά χρηματικού ποσού 220.000δολ. σε κάποιο λογαριασμό. Το ποσόν μετά διαφορετικά 

“ξεπλύματα” μέσω Μεξικού έχει ήδη χαθεί οριστικά. To συμβάν επισημαίνει με τον πιο παραστατικό 

τρόπο την παρέμβαση της ΑΙ σε θεωρούμενα κατά τεκμήριο γνήσια audio και video ντοκουμέντα, 

όπου η προσομοίωση είτε φωνής ή προσώπου που μιλάει είναι πλέον απόλυτα εφικτή και μπορεί 

να οδηγήσει σε μαζικές εξαπατήσεις. Έτσι η επικοινωνία με θεωρητικά “αυθεντικά” μέσα αρχίζει 

να υποφέρει από τρύπες ασφάλειιας. Στο άμεσο μέλλον θα χρειάζονται πολύ περισσότερες 

επιβεβαιώσεις ασφαλείας πριν πραγματοποιηθούν συναλλαγές που σήμερα βασίζονται σε 

“υποτιθέμενες αξιόπιστες” εντολές μέσω ήχου και εικόνας. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Το Galaxy Note 10/10+ αναγνωρίζει με τεχνητή νοημοσύνηγ 
το γραφικό χαρακτήρα του κατόχου
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540€
0,089€Κόστος φωτογραφίας 10χ15cm:

+ΦΠΑ

& ΔΩΡΟ 
ένα ρολό χαρτί   

BACK TO SCHOOL offer

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 

Η ψηφιακή ...πραγματικότητα
Ένα βίντεο από το μέλλον;

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, 

)"**���+���( �," & 3�563�(;: 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 

�"*"3(!

https://vimeo.com/166807261
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https://www.konicaminolta.com.gr/el-gr/hardware/professional-printing/accuriopress-c83hc
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• Σεμινάρια μόνον για τα μέλη

Ο ΣΕΚΑΦ στην προσπάθεια του για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μελών του και την χρήση των νέων εργαλείων 

και τεχνολογιών επικοινωνίας αποφάσισε την πραγματοποίηση κύκλου σεμιναρίων πάνω στο Facebook/Instagram 

και Google Ads. Tα σεμινάρια απευθύνονται σε αρχάριους και νέους χρήστες των Social Μedia των επιχειρήσεων μελών 

ΣΕΚΑΦ. Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ για ένα άτομο ανά επιχείρηση – με βάση σειράς προτεραιότητας.

Και τα δύο σεμινάρια περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση. Για την καλύτερη εκπαίδευση των συμμετεχόντων, 

καλό είναι να έχουν μαζί τους laptop. Επίσης για το σεμινάριο Facebook/Instagram είναι χρήσιμη η ύπαρξη σελίδας στο 

Facebook αλλά και λογαριασμού στο Instagram.

Για το σεμινάριο SEO/Google Ads είναι χρήσιμη η ύπαρξη λογαριασμού Gmail. Η διδασκαλία των σεμιναρίων θα γίνει από 

εκπαιδευτές πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΣΕΚΑΦ Ακαδημίας 91-93 7ος όροφος. 

Google Ads (2 πεντάωρα) Δευτέρα 23/9, 3-8μμ και Τετάρτη 25/9, 3-8μμ

Facebook/Instagram (2 πεντάωρα) Σάββατο 28/9 10πμ-3μμ & Δευτέρα 30/9, 3-8μμ

Διατίθενται δέκα θέσεις. Σε περίπτωση που υπάρξει υπερβάλλουσα ζήτηση θα πραγματοποιηθεί και δεύτερος κύκλος. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής να γίνονται στο info@sekaf.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία υπεύθυνος για τα σεμινάρια έχει οριστεί ο Πρόεδρος Κώστας Τάγκαλος, τηλ. 697 4343 257  

��F
Q
• Roadshow στα Ιωάννινα

Ο ΣΕΚΑΦ, συνεχίζοντας τον επιτυχημένο θεσμό των ημερίδων - roadshows ανά την Ελλάδα αυτή την φορά διοργανώνει 

το επόμενο roadshow στα Ιωάννινα στις 10 Νοεμβρίο/2019 ημέρα Κυριακή. Σκοπός της εκδήλωσης είναι οι 

συμμετέχουσες εταιρίες να έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τους επαγγελματίες αλλά και τους ερασιτέχνες της 

φωτογραφίας από την περιοχή της Ηπείρου - Δυτικής Ελλάδας αλλά και Δυτικής Μακεδονίας. Την εκδήλωση - έκθεση μας 

θα πλαισιώσει ένα εξειδικευμένο σεμινάριο που θα απευθύνεται στους επαγγελματίες φωτογράφους της περιοχής.
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http://www.stamos.com.gr/
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Art Athina 2019
Τριήμερη εικαστική συνάντηση

Μία από τις πιο γνωστές φουάρ τέχνης στον ελλαδικό χώρο, εγκαινιάζεται 

για το 2019 σε έναν διαφορετικό, εντυπωσιακό χώρο, στο Ζάππειο Μέγαρο 

αλλά και στην Αίγλη Ζαππείου. Είναι γνωστό στους παλαιότερους επισκέπτες της 

Αrt Αthina ότι πρόκειται κυρίως για μία συνάντηση ελληνικών και ξένων γκαλερί 

(αν και φέτος η υπόθεση αυτή είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ελληνική) σε συνδυασμό 

με εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις καθώς και ομιλίες. Φέτος ακολουθείται 

παρόμοιο μοτίβο, σε γενική επιμέλεια της καλλιτεχνικής διευθύντριας της 

διοργάνωσης, Σταματίας Δημητρακοπούλου και φορέα διοργάνωσης την BeBest. 

Να σημειωθεί πως η έκθεση έχει τεθεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της 

Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, ο οποίος και θα την εγκαινιάσει την 

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου στις 19.30. 

Σε κάθε περίπτωση αν σας ενδιαφέρει το επίσημο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της 

Ελλάδας, είναι μία από αυτές τις διοργανώσεις που καλό είναι να επισκεφθείτε. 

Όταν υπάρχει τόση πληθώρα δράσεων, σε έναν χώρο επί τρεις ημέρες, είναι αρκετά 

πιθανό να βρείτε κάτι ενδιαφέρον. Και ακόμη περισσότερο καθότι λίγα μέτρα 

παραδίπλα πραγματοποιείται η ετήσια Έκθεση Βιβλίου (μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου).
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Κεντρικό πρόγραμμα Αrt Athina
Η κυρίως έκθεση φιλοξενείται στους βασικούς χώρους του 

Ζαππείου Μεγάρου, όπου γκαλερί από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό παρουσιάζουν τις προτάσεις τους.

Video
Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει βίντεο καλλιτεχνών 

επιλεγμένα από το Daata Editions, μια πλατφόρμα που 

αναθέτει βίντεο, ήχο, ποίηση και ιστοσελίδες σε μια νέα 

γενιά καλλιτεχνών που δουλεύουν με κινούμενη εικόνα 

και ήχο, το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ καθώς και ανεξάρτητους 

Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Την επιμέλεια υπογράφει 

η καλλιτεχνική διευθύντρια της Art Athina, Σταματία 

Δημητρακοπούλου. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν 

το τελευταίο βράδυ της διοργάνωσης στον θερινό 

κινηματογράφο Αίγλη Ζαππείου.

Ομιλίες
Η ανεξάρτητη επιμελήτρια Κατερίνα Νίκου προσκαλεί 

σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες από τον κόσμο της 

τέχνης- διευθυντές μουσείων, επιμελητές φουάρ, ιστορικούς 

τέχνης κ.ά΄. Φέτος, για δεύτερη χρονιά, το πρόγραμμα 

συζητήσεων της ArtAthina θέτει ως κεντρικό άξονα 

συζήτησης το ερώτημα “Το μέλλον είναι το Τώρα;”

Live
Είναι το πρόγραμμα περφόρμανς από εικαστικούς 

καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από τις συμμετέχουσες 

γκαλερί της Art Athina 2019 και θα πραγματοποιηθεί 

καθ’ όλη τη διάρκεια της φουάρ σε χώρους εντός του 

Ζαππείου Μεγάρου. Η φετινή έκδοση, την οποία επιμελείται 

η επίκουρη καθηγήτρια στο City University New York 

και συντονίστρια στο Raymond Pettibon Studio, Σωζήτα 

Γκουντούνα, φωτίζει την εξέλιξη της θεατρικότητας της 

περφόρμανς από την προέλευσή της στο θέατρο έως 

τη σημερινή της εφαρμογή σε άλλες μορφές τέχνης, 

και επικεντρώνεται στις πρακτικές συνεργασίας μεταξύ 

ιστορικών εικαστικών καλλιτεχνών που έχουν πειραματιστεί 

με την περφόρμανς και νεότερων καλλιτεχνών.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Art Athina - We are the 

future» είναι σχεδιασμένο από τον μη κερδοσκοπικό 

διεθνή κοινωνικό φορέα Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, 

ΚROMA, για παιδιά ηλικίας άνω των έξι ετών, εφήβους 

και τους συνοδούς τους. Αναπτύσσεται μέσα από δέκα 

και πλέον πολυσυλλεκτικά workshops που εστιάζουν 

στη ζωγραφική, την doodle art, τις κατασκευές, το κολάζ 

το ψηφιδωτό, το παιχνίδι μυστηρίου και τη χαρακτική. 

Την υλοποίηση τους αναλαμβάνουν έμπειροι εικαστικοί, 

εκπαιδευτικοί, συγγραφείς, ερευνητές και πολιτιστικές 

ομάδες. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Εγκαίνια: 13 Σεπτεμβρίου 2019

Διάρκεια: 14 - 16 Σεπτεμβρίου 2019

Διεύθυνση: Ζάππειον Μέγαρο, Αθήνα

Πληροφορίες: https://art-athina.gr
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Κολλέγιο Βακαλό Art & Design
Λ. Κατσώνη 26, Αθήνα, 11471

Τ 210 6442514
E info@vakalo.gr

vakalo.gr

ΝΕΑ
ΜΟΝΟΕΤΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μάθε την τέχνη της φωτογραφίας
και δημιούργησε το δικό σου πορτφόλιο.

MOVING IMAGE
Μάθε την τέχνη της κινούμενης εικόνας
και δημιούργησε τη δική σου μικρή ιστορία.

ΕΝΑΡΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

vakalo.gr @ Σπουδές @ Μονοετή Εργαστήρια 

https://vakalo.gr/course/photography/
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Nikon D6 
Στο στάδιο της εξέλιξης η νέα κορυφαία της γκάμας

Κατά μία σταθερή αλλά κατανοητή συγκυρία, τα κορυφαία μοντέλα της Nikon 

“συνηθίζουν” να συμπίπτουν με τους Ολυμπιακούς αγώνές. Το 2020 είναι η 

χρονιά των Ολυμπιακών αγώνων του Τόκιο και σίγουρα η Nikon δεν θα έχανε την 

ευκαιρία να προτείνει τη ναυαρχίδα της στους πιο επιφανείς διεθνείς φωτορεπόρτερ 

που θα καλύψουν το πιο προβεβλημένο αθλητικό γεγονός της τετραετίας. Σε αυτή 

την προοπτική αποκτά πλήρες νόημα η γνωστοποίηση ότι η Νikon έχει στα σκαριά 

την επερχόμενη D6. Όμως το μόνον που “διέρρευσε” είναι μια φωτογραφία καθώς 

και η διαβεβαίωση ότι θα είναι η πιο προχωρημένη DSLR ως σήμερα. Επίσης η 

παρουσίαση της D6 θα συμπέσει με τον εορτασμό των εξήντα χρόνων από το 

λανσάρισμα της θρυλικής μοντούρας F Μount η οποία με τροποποιήσεις συνεχίζει 

να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο όλων των ρεφλέξ που έχει κυκλοφορήσει η 

εταιρία από το Sendai της Ιαπωνίας.
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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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Yuneec
Πρεμιέρα για το Mantis G

Το νέο μοντέλο της γενικής χρήσεως 

σειράς Mantis με κωδικό Mantis 

G, προσθέτει δυνατότητα 4Κ video και 

απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν 

να κάνουν την πρώτη γνωριμια με 

ένα ικανό αλλά μικρών διαστάσεων 

και εύχρηστο drone. Zυγίζει κάτω από 

μισό κιλό ώστε να υπερκαλύπτει τις 

προδιαγραφές διάφορων τοπικών 

νομοθεσιών για τα ερασιτεχνικά drones 

για τα οποία δεν απαιτείτει πιστοποίηση χειριστή και το σημαντικό είναι 

ότι διαθέτει σταθεροποιημένη με gimbal camera. Παράγει φωτογραφίες 

13Megapixel σε JPEG ή DNG format και 4Κ video 30fps. H αυτονομία 33min 

είναι η μεγαλύτερη στην κατηγορία και σίγουρα θα αποτελέσει σημαντικό 

συγκριτικό πλεονέκτημα για τους υποψήφιους αγοραστές. Επιπλέον 

υποστηρίζονται ειδικές λειτουργίες όπως Waypoint (που σχεδιάζει ορισμένη 

πτήση) και Visual Tracking (που ακολουθεί συγκεκριμένο κινούμενο 

αντικείμενο σε όλη την πορεία του). Για τον έλεγχο του Mantis G μπορεί να 

αξιοποιηθεί smartphone, το δικό του controller ή φωνητικές εντολές. Το 

Mantis G φθάνει ταχύτητα ως 44μίλια την ώρα.

�nsta360 Go
H απόλυτη μινιατούρα 360° και με σύστημα οπτικής 
σταθεροποίησης

H Ιnsta360 είναι η εταιρία που τα τελευταία δύο χρόνια μας εκπλήσσει 

συνεχώς με τα έξυπνα μοντέλα 360° μηχανών όπως η πρόσφατη Οne 

X. Για μια ακόμη φορά δημιουργεί κάτι ξεχωριστό με την παρουσίαση της 

Ιnsta360 Go της πιο μικρής 360° wearable φωτ. μηχανής. Τα χειριστήρια 

είναι ελάχιστα, στερείται οθόνης (που να χωρέσει άλλωστε;) και ο τρόπος 

χειρισμού είναι πολύ απλός : το απλό πάτημα ενός πλήκτρου ενεργοποιεί 

video 30sec. και το δεύτερο πάτημα το διακόπτει. Για τη σταθερή λήψη 

φροντίζει το σύστημα FlowState ενώ το μοντάζ αναλαμβάνει το ειδικό 

software FlashCut.  H λήψη video γίνεται με ανάλυση 2720x2720 25p. 

Ενώ τελικά παράγονται videoclip 1080/25p. Εναλλακτικά προσφέρεται 

hyperlapse και slow motion 100fps. To στεγανοποιημένο σε επίπεδο 

προδιαγραφών IPX4 σώμα αντέχει την υγρασία, τις στάλες βροχής και τη 

σκόνη και κατάδυση ως 10sec την οποία δεν συμβουλεύουμε. Η έξυπνη 

μηχανούλα θα έχει “έξυπνη τιμή” γύρω στα 200δολ.
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https://akto.gr/studies/photography-el/
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Canon Pixma
Nέοι οικιακοί εκτυπωτές

Στη σειρά Canon Pixma προστίθενται τα νέα 

μοντέλα inkjete printer TS8350, TS6350, 

TS5350 και TS3350, προοριζόμενοι ειδικά για το 

μοντέρνο, δικτυωμένο σπίτι. Οι νέοι εκτυπωτές 

παρέχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης της 

δημιουργικότητας των μελών μιας οικογένειας 

και των σπουδαστών, είτε πρόκειται για 

εκτύπωση κεικόνων, ή την πρόσβαση σε έναν 

ολόκληρο κόσμο χειροτεχνιών και κατασκευών.

Οι εκτυπωτές εγκαθίστανται μέσα σε ελάχιστα λεπτά και συνδέονται 

απευθείας με smartphones ή tablets, μέσω της εφαρμογής Canon 

PRINT. H σουίτα δημιουργικών εφαρμογών της Canon επιτρέπει την 

εκτύπωση και προσαρμογή των εικόνων με το πάτημα ενός κουμπιού.

Με τη βοήθεια της εφαρμογής Easy-PhotoPrint Editor διευκολύνεται 

η επεξεργασία και εκτύπωση εικόνων ακόμη και για άτομα χωρίς 

ιδιαίτερες γνώσεις. Χάρη στην τεχνολογία Canon FINE και τα μελάνια 

ChromaLife100 τυπώνονται φωτογραφίες με μεγαλύτερη διάρκεια και 

αντοχή ως 100 χρόνια παραμονής σε άλμπουμ.

Shuttercase 2.0  
Μεταμορφώνοντας το iPhone σε φωτ. μηχανή

Ανάμεσα στα χιλιάδες αξεσουάρ και εξαρτήματα για iPhone, υπάρχουν 

μερικά  που μεταμορφώνουν το smartphone σε κάτι πιο φωτογραφικό. 

Αυτό ακριβώς το ρόλο διεκδικεί και το project Shuttercase. Όπως προκύπτει 

και από την ονομασία, πρόκειται για μια θήκη που μετατρέπει το iPhone ώστε 

να αποκτά τη λειτουργικότητα φωτ. μηχανής εφόσον διαθέτει “κανονικό” 

πλήκτρο απελευθέρωσης του κλείστρου και “λαβή”. Επίσης περιλαμβάνεται 

εξτρά μπαταρία χωρητικότητας 3.000mAh που αυξάνει την αυτονομία καθώς και 

μοντούρα για πρόσθετους φακούς (converter) της Moment.  To προίόν που σε 

version 1 είχε προταθεί για crowdfunding αλλά δεν πήγε καλά, ξανασχεδιάστηκε 

και στην version 2 ήδη διατίθεται ως τελικό προϊόν από το https://www.

shuttercase.com/collections/iphone 
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USB 4.0 

H τελευταία έκδοση του σειριακού 
πρωτοκόλλου

Μέχρι στιγμής οι ισχύουσες εκδόσεις του 

διαχρονικού και άκρως διαδεδομένου 

ψηφιακού πρωτοκόλλου επικοινωνίας USB 3.0 & 3.1 

έχουν διαμεταγωγή δεδομένων (data transfer) 5 και 

10Gbit/sec. Αντιστοίχως. Το μάλλον “εξαφανισμένο|” 

πρότυπο USB 3.2 έχει θεωρητικά τουλάχιστον όριο 

ταχύτητας 20Gbps αλλά δεν έχει τύχει ιδιαίτερης 

εφαρμογής. Τώρα τη σκυτάλη αναμένεται να πάρει, 

αν και όχι άμεσα, το πρωτόκολλο USB 4.0 που θα 

χρησιμοποιεί φυσικούς κονέκτορες με φορμά USB-C 

και ηλεκτρικές προδιαγραφές Thunderbolt  ενώ θα 

είναι αναδρομικά συμβατό με USB 2.0, USB 3.2 και 

Thunderbolt 3. H μέγιστη ταχύτητα διαμεταγωγής 

δεδομένων θα είναι 40Gbps διπλασιάζοντας την 

επίδοση του τρέχοντος USB 3.2. Παρόλη την 

οριστικοποίηση των προδιαγραφών από τον 

οργανισμό USB Implements Forum η υλοποίηση 

αναμένεται να καθυστερήσει περίπου για ένα χρόνο.

�ikon
Υπ’ ατμόν ο νέος ΑF-S 120-300mm f/2,8E

Με την ίδια ανακοίνωση που γνωστοποιεί την επερχόμενη D6, η Niikon μας προαναγγέλλει την 

άφιξη ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος zoom που θα συνοδεύει προφανώς τη νέα ναυαρχίδα. 

Ο Nikkor 120-300mm F2.8E FL ED SR VR θα έχει ενσωματωμένη οπτική σταθεροποίηση, στοιχεία 

χαμηλής διάχυσης και fluorite στην αρχιτεκτονική του, καθώς και στεγανοποίηση για προστασία από 

σκόνη ή υγρασία. Και εδώ το μόνο απτό στοιχείο που διαθέτουμε είναι η μοναδική δημοσιοποιημένη 

φωτογραφία, προκύπτει η επαγγελματικού επιπέδου κατασκευή, τα χειριστήρια με focus limiter, memory 

recall, Normat και Sport VR, ηχητικό σήμα κλπ.
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Σουλίου 21, Αγ. Δημήτριος, 
Τ: 210 3314897 
Εmail: info@oneprintlab.gr

Δείτε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες μας στο www.oneprintlab.gr 
κάνοντας την εγγραφή σας τώρα. (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ!)
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�ikon Z-series
Εμπορική διάθεση του ευρυγώνιου 24mm f/1,8S  

Ο σταδιακός εμπλουτισμός της σειράς φακών για Mirrorless Nikon Z 

φέρνει στην παραγωγή νέα μοντέλα, όπως ο ευρυγώνιος Nikkor Z 

24mm f/1,8S. Πρόκειται για τον έβδομο της ομώνυμης σειράς. Αποτελείται 

από 12 οπτικά στοιχεία κατανεμημένα σε 10 ομάδες και μεταξύ αυτών, 

περιλαμβάνει τέσσερα ασφαιρικά και ένα χαμηλής διάχυσης τύπου ED 

(Extra low Dispersion) ενώ η πατενταρισμένη πολλαπλή επίστρωση 

Nano Crystal συμβάλλει στην εξάλειψη των φαινομένων θάμβωσης και 

φαντασματωδών ειδώλων. Εστιάζει ως τα 25εκ. με βηματικό μοτέρ υψηλής 

ακρίβειας το οποίο ταιριάζει ιδιαίτερα στο video. Κατασκευάζεται από 

κράμα μαγνησίου για τα μεταλλικά μέρη (ελικοειδής μηχανισμός εστίασης 

κλπ.) και συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής για το κυλινδρικό περίβλημα 

καθώς και ισχυρή ανοξείδωτη μεταλλική μοντούρα. Επίσης το control ring 

παραμετροποιείται αναλαμβάνοντας διαφορετικές λειτουργίες. 

Sony Snaplab & Sony DR200
Προσφορά απόσυρσης και τέλος εποχής 

Μετά από 10 χρόνια συνεπούς υποστήριξης όλων των εγκαταστάσεων φωτογραφικών εκτυπωτών και 

κιοσκιών Sony, η DNP προχωρά σε αποσύρσεις των δημοφιλών Sony Snaplab CR20/SL20 και Sony DR200. 

Όλοι οι κάτοχοι των παραπάνω εκτυπωτικών συστημάτων έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τους εξαιρετικούς 

επαγγελματικούς dye sublimation printers DNP DS620 και DNP DSRX1HS σε ειδική προνομιακές τιμές (€690€+ΦΠΑ για 

τον DS620, €490+ΦΠΑ για τον DSRX1HS). Η προσφορά ισχύει για όλο τον Σεπέμβριο 2019 και μέχρι την εξάντληση 

των αποθεμάτων.

F�dak 305 
Nεος Mac Printer Driver & Color 
Profiles

Η Digitrade Greece ενημερώνει για την 

διάθεση από την Kodak Αlaris του 

νέου Mac Printer Driver για τον επιτυχημένο 

εκτυπωτή της Kodak 305 Photo Printer. 

Για πρώτη φορά μετα από πολλά χρόνια 

η Kodak παρουσιάζει Driver για MAC σε 

εκτυπωτή της.

Ταυτόχρονα η Kodak Alaris ανακοίνωσε την 

ΔΩΡΕΑΝ διάθεση των ανανεωμένων color 

Profiles για τους θερμικούς εκτυπωτές Κοdak 

305- 605 -6800- 6850- 6900 και 7000, σε 

συνέχεια της διάθεσης και στην Ελληνική 

αγορά του ανανεωμένου θερμικού της 

αναλώσιμου. 

Για περισσότερες πληροφορίες Digitrade 

Greece – Κώστας Τάγκαλος 211 8009395 

Service@digitrade.gr
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Galaxy Note 10 ��� 10+
Eπίσημο λανσάρισμα και press event

Συνέντευξη τύπου σε αμιγώς δημοσιογραφικό κοινό την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 

στον πολυχώρο LoveIt στο Χαλάνδρι, επέλεξε η Samsung Greece προκειμένου να 

παρουσάσει επίσημα το νέο Galaxy Note 10. 

To πολυσυζητημένο gadget ακροβατεί ανάμεσα σε smartphone και tablet ιδιαίτερα 

στην έκδοση 10 Plus με τη μεγαλύτερη λίαν εντυπωσιακή οθόνη 6,8in. QHD+ 

Dynamic AMOLED ανάλυσης 3040x1440pixel (Σημ. το απλό Note 10 Plus έχει οθόνη 

6,4in).  Αυτό μεταφράζεται σε πυκνότητα pixel 498ppi και αν το συνδυάσουμε με την 

πραγματικά υψηλή φωτεινότητα 1200nits (τα περισσότερα monitors για επεξεργασία 

φωτογραφιών είναι γύρω στα 300nits) τότε μιλάμε για μοναδική εμπειρία θέασης. 

Όμως η καρδιά του Note 10 και Νοte 10Plus είναι το S-Pen, η γραφίδα που κάνει 

ένα σωρό πράγματα. Ελέγχει τη φωτογραφική μηχανή με τα Air Actions, αξιοποιείται 

για το μοντάζ των video clip, κάνει γραφίστικα animated κόλπα με το AR Doodle, 

καταγράφει σημειώσεις με αυτόματο ΟCR χειρογράφου σε περισσότερες από μία 

γλώσσες ταυτοχρόνως (!) και γενικά κάνει ότι μπορεί για να μας εντυπωσιάσει. Στο 

φωτογραφικό κομμάτι το Νοte 10/10Plus εκτός από τη Selfie camera (10Μegapixel)  

στο πίσω μέρος βρίσκουμε την τριπλή κάμερα με τον ευρυγώνιο (16Megapixel) 

τον κανονκό φακό (12ΜΡ) και τον τηλεφακό (επίσης 12ΜΡ). Αποκλειστικά το Νοte 

10Plus έχει και μία κάμερα DepthVision για αυτόματο ξεφοντάρισμα. Στα ενδότερα της 

συσκευής βρίσκουμε το νέας τεχνολογίας SOC Exynos 9825 βασισμένο σε τεχνολογία 

7nm E UV που επιτρέπει την κατασκευή λίαν εξελιγμένων chip με πολύ μικρότερες 

εξωτερικές διαστάσεις και χαμηλότερη έκλυση θερμότητας παρά την αύξηση της 

επεξεργαστικής ισχύος. Το απλό Νote 10 έχει 8GB RAM και το μεγάλο 12MB. Από 

τους χρήστες ίσως λείψει η παλιά καλή υποδοχή για ακουστικά 3,5mm. Το μόνο που 

υπάρχει τώρα είναι η πολλαπλών χρήσεων θύρα USB-C όπου μπορούν να συνδεθούν 

τα κατασκευασμένα από την AKG ακουστικά της συσκευασίας. 
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Samyang
Νέος autofocus AF18mm f/2,8 Sony FE

Στην κάλυψη υπερερυγώνιων εστιακών αποστάσεων 

για τη δημοφιλή full frame μοντούρα Sony FE 

αποβλέπει το νέο εγχείρημα της Samyang και μάλιστα με 

το πλεονέκτημα του autofocus. O νέος γρήγορος 18mm 

περιλαμβάνει 9 στοιχεία σε 8 group και έχει μηχανισμό 

διαφράγματος με 7 πτερύγια. Επίσης δέχεται φίλτρα 

διαμέτρου 58mm και προσφέρει μεγέθυνση 0.09x. H 

oδήγηση του autofocus γίνεται με βηματικό μοτέρ. Το 

χαμηλό βάρος των 145γρ. επιτυγχάνεται με τη χρήση 

συνθετικών πλαστικών νέας τεχνολογίας. 

Sandisk 
Extreme Pro CFexpress

Θυμάστε την αναφορά στις αναμενόμενες κάρτες μνήμης 

Cfexpress που έχουν το ίδιο φυσικό φορμά με τις XQD; 

Σύμφωνα με το πρότυπο Cfexpress 2.0 προβλέπονται τρία 

φυσικά μεγέθη A, B και C όπου το B αντιστοιχεί πλήρως στο 

XQD. Oi κάρτες Cfexpress βασίζονται στο στάνταρ PCIe 3.0 με 

ως 8 κανάλια επκοινωνίας με τον δίαυλο και max διαμεταγωγή 

8GB/sec.  Yπενθυμίζουμε ότι οι πιο γρήγορες δημοφιλές 

κάρτες σε φορμά Secure Digital προδιαγραφών UHS-II έχουν 

όριιο 312ΜΒ/sec. καιι οι XQD 2.0 φθάνουν μόλις το 1GB/sec. 

Η πρώτη ”πραγματική” CFexpress παραγωγής ανήκει στην 

Sandisk  και θα έχει επιδόσεις ως 1400MB/sec στην εγγραφή 

και 1700MB/sec στην ανάγνωση δεδομένων. 

http://www.notios.gr/mathima_photographias.html


������ 471 •  �����	
 9  ������	I�� 2019 �����
 28

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

PhotoHosting Rafael.indd   1 26/8/2019   12:40:05 μμ

https://www.blackpoint.gr/demo


������ 471 •  �����	
 9  ������	I�� 2019 �����
 29

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

���&: Art & Design College
Open Day - 18 Σεπτεμβρίου 2019


&%@�+ �'�K�$�+
Η ατμόσφαιρα της στιγμής

Στην πρώτη του ατομική έκθεση φωτογραφίας, ο Αλέξης Μπαζαίος παρουσιάζει 

εικόνες του από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη καθώς και από την Ελλάδα. 

Με τον αγγλόφωνο τίτλο The Atmosphere of the Moment, εκθέτει στην Blank 

Wall Gallery, εικόνες όπου κυριαρχούν τα παστέλ χρώματα σε συνδυασμό με τα 

ομιχλώδη τοπία, χαρακτηριστικά των χωρών όπου έχει ταξιδέψει. 

Εγκαίνια: Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, 21:00

Διάρκεια: 7 Σεπτεμβρίου μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2019

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55 Κυψέλη

Πληροφορίες: 2114052138, www.blankwallgallery.com

Αν δεν έχετε ακόμη επιλέξει τί 

θα μπορούσατε να σπουδάσετε 

στον χώρο της δημιουργικής 

ιδωτικής εκπαίδευσης, ένα από τα 

πιο γνωστά εκπαιδευτικά ιδρύματα 

στον χώρο του ντιζάιν, η σχολή 

Βακαλό σας προσκαλεί σε μία ειδική 

ημέρα Open Day, όπου θα δείτε τα 

έργα των σπουδαστών της αλλά 

θα λύσετε τυχόν απορίες σας. Το 

ανοιχτό αυτό ενημερωτικό κάλεσμα 

απευθύνεται σε όσες και όσους 

θέλουν να γνωρίσουν τη Βακαλό 

από κοντά.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην 61η ετήσια έκθεση 

σπουδαστικών εργασιών, η οποία δίνει μια αντιπροσωπευτική εικόνα του έργου που 

πραγματοποιείται στις σπουδές Γραφιστικής (Graphic Design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού 

Χώρου (Interior Design) και Digital Design, μεταφέροντας συγχρόνως τη δομή και 

το πνεύμα της εκπαίδευσης που παρέχει η Σχολή από το 1958 έως και σήμερα. Η 

έκθεση αναπτύσσεται σε όλους τους ορόφους του κεντρικού κτηρίου, ενώ παράλληλα 

οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καθηγητές της Σχολής, και να 

συνομιλήσουν μαζί τους για το πρόγραμμα και τα μαθήματα που επιθυμούν.

Παρόντες θα είναι και οι υπεύθυνοι των μονοετών εργαστηρίων Visual Arts, Digital 

Design, Stage & Costume Design, Comics, Book as Space, Photography και Moving 

Image, οι οποίοι θα δίνουν πληροφορίες και θα συζητούν με τους επισκέπτες.

Κρατήσεις θέσεων: 210 6442514 ή στο info@vakalo.gr

Πότε: Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στις 18:30
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Νέος κύκλος ομιλιών του Πλάτωνα Ριβέλλη

Σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της φωτογραφίας - και όχι μόνο - αποτελούν πλέον οι 

ομιλίες του Πλάτωνα Ριβέλλη στο κέντρο της Αθήνας, όπου πραγματεύεται κάθε χρόνο, 

ένα διαφορετικό θέμα. Φέτος, με πηγή έμπνευσης και εργαλεία του διάσημους σκηνοθέτες 

και φωτογράφους, ο ομιλητής θα αναλύσει την έννοια της Περιγραφής και Αφήγησης στην 

φωτογραφική και κινηματογραφική τέχνη.  Στη διάρκεια των ομιλιών θα προβληθούν 

κινηματογραφικά αποσπάσματα και φωτογραφίες από το έργο διάσημων σκηνοθετών 

και φωτογράφων, καθώς και φωτογράφων-μελών του «Φωτογραφικού Κύκλου». Τέλος 

να σημειωθεί πως οι εγγραφές ανοίγουν στις 2 Σεπτεμβρίου και το συνολικό κόστος, αν 

προπληρώσετε μέσω ηλεκτρονικής εγγραφής (www.hau.gr/culture), ανέρχεται στα 25€. 

Διάρκεια: Κάθε Τετάρτη: 2-9-16-23-30 Οκτωβρίου 2019, 8-10μ.μ. 

Διεύθυνση: Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Aθήνα

Πληροφορίες: 210-3680052, 3680972

In memoriam
Αντίο Peter Lindbergh

Μπορεί να έφυγε ξαφνικά από την ζωή πριν λίγες ημέρες σε ηλικία 74 ετών, ο Peter Lindbergh που μας άφησε 

μερικές από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες από τον χώρο της μόδας με τα αξέχαστα πορτρέτα των top 

model της δεκαετίας του 1990, αλλά όταν αφήνεις τέτοιο έργο πίσω σου, μόνο στη λήθη δεν περνάς. Ο άνθρωπος που 

φωτογράφισε μερικές από τις πιο όμορφες γυναίκες του πλανήτη με τον υπέροχο, σχεδόν μινιμαλιστικό, ασπρόμαυρο 

τρόπο του, είχε πει: “Αυτή θα έπρεπε να είναι η ευθύνη των φωτογράφων σήμερα, να απελευθερώσουν τις γυναίκες, 

και εντέλει όλους, από την τρόμο της νεότητας και της τελειότητας”. Και έτσι ακριβώς μπορούμε να τον θυμόμαστε: σαν 

κάποιον που απαθανάτισε την απώτατη ομορφιά αλλά γνώριζε και την ματαιοδοξία της φαινομενικής αιωνιότητάς της. 

Αλλά η ομορφιά του φωτογραφικού του έργου, θα παραμείνει. 
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Στο ιστορικό κτίριο«Μετς»

Ένας από τους νεοαφιχθέντες πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας, 

το λεγόμενο “Κέντρο Τεχνών Μετς”, εγκαινιάζει την πρώτη του 

φωτογραφική έκθεση «Περπατώντας στην Αθήνα», εμπνευσμένη από 

το ομώνυμο λεύκωμα του δημοσιογράφου και συγγραφέα Νίκου 

Βατόπουλου. Ένας άνθρωπος ο οποίος αποτυπώνει και περιγράφει με βαθιά 

αγάπη, μοναδικές - ξεχασμένες ή στα όρια της λήθης - γωνιές της αθηναϊκής 

μητρόπολης και τώρα εκθέτει δικές του φωτογραφικές δημιουργίες, μαζί 

με άλλους πέντε φωτογράφους: Ένη Κούκουλα, Κλεοπάτρα Κουρλαμπά, 

Κώστα Μασσέρα, Ηλία Τσαουσάκη και Ναυσικά Χαραλαμπίδου. 

Σύγχρονοι Έλληνες φωτογράφοι μας κάνουν κοινωνούς μιας άλλης, 

αθέατης, ίσως, πόλης. Υπαινιχτικά κτήρια, θραύσματα από στιγμές, στρώσεις 

της ιστορίας, όλα αυτά συνιστούν μια υπερβατική ομορφιά που χάνεται 

στην καθημερινότητα και στους έντονους ρυθμούς της πρωτεύουσας. Η 

έκθεση πραγματοποιείται σε επιμέλεια Γιώργου Μυλωνά. 

Eγκαίνια: 12 Σεπτεμβρίου στις 19.30

Διεύθυνση: Κέντρο Τεχνών Μέτς - Εικονουργία, Ευγενίου Βουλγάρεως 6, 

τηλ.: 21111.34262

Πληροφορίες: metsartscentre.gallery

Trii Art Hub
Καταγράφοντας τις απλές ζωές μας

Βουτώντας στον κόσμο της φωτογραφίας, 

για πρώτη φορά ή και σε πιο 

προχωρημένο στάδιο, οι σπουδαστές της 

σχολής Όραμα, εκθέτουν τις προσωπικές 

τους εικόνες καθημερινότητας, μνήμης, 

χρόνου και φαντασιακής πραγματικότητας. 

Υπό τον τίτλο “Life In” παρουσιάζονται 

115 φωτογραφίες οι οποίες εξερευνούν με 

λυρισμό και ευαισθησία τον λαβύρινθο 

της καθημερινότητας, όπως εκτυλίσσεται 

στον χώρο, τον χρόνο και τη φαντασία 

τους. Στην έκθεση συναντάμε εικόνες 

από ιστορίες ανθρώπων και κοινωνιών, 

οικείες στιγμές αλλά και σουρεαλιστικές 

ατμόσφαιρες που επιδιώκουν να 

μεταφέρουν τα συναισθήματα των 

δημιουργών. Εικόνες από τη ζωή σε χώρους 

πραγματικούς ή ουτοπικούς, σε καταστάσεις 

βιωμένες ή ονειρικές. Παράλληλα με την 

έκθεση των σπουδαστών, η σχολή θα 

παρουσιάσει επιλεγμένες δουλειές από 

τους συμμετέχοντες στα προγράμματα 

Photojournalism & News Photography και 

Travel Programs, που πραγματοποιούνται 

κατά την διάρκεια της χρονιάς.

Επιμέλεια έκθεσης: Γιάννης Ριζομάρκος, 

Μυρτώ Παπαδοπούλου

Διάρκεια: 13-21 Σεπτεμβρίου 2019

Διεύθυνση: Trii Art Hub, Δράκου 9, 

Κουκάκι

Πληροφορίες: www.trii.gr

ENOIKIAZETAI
Φωτογραφικό Studio 

Πλήρως εξοπλισμένο. Μπούσιου 14-16, 
Αθήνα (Μετρό Κατεχάκη) 

210 6913953, 6944 282818
www.facebook.com/1416studio
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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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    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 

&

NO 14
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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
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€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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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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Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική

0
1

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

I
S
S
N
 
1
1
0
5
-
3
9
4
1

Cover_street_Final.indd   1 29/3/2016   1:14:51 μμ

TEY���

NNOO  1010
����� 
���"��

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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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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STORAGE
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Κυκλοφορεί 
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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 

&

Cover_Nychterini_Fotographia.indd   1 31/5/2018   1:24:22 μμ

Δωρεάν 
μεταφορικά*!

*Για αγορές άνω των €25 
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19+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd   1 30/5/2019   7:18:19 μμ

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
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Χώροι πόνου και ελπίδας 

ZΜία έκθεση διαφορετικού χαρακτήρα, η οποία αφορά σε 

χώρους ανά την Ελλάδα όπου νοσηλεύθηκαν ασθενείς με 

λέπρα, ταξιδεύει και παρουσιάζεται τώρα στη Θεσσαλονίκη. 

Όταν ακούει κανείς για λέπρα (ή επιστημονικά, τη νόσο του 

Χάνσεν) συνειρμικά φέρνει στο νου του την Σπιναλόγκα, αλλά 

λεπροκομεία υπήρχαν και στη Χίο, Σάμο, Λέρο καθώς και στο 

νοσοκομείο «Αγ. Βαρβάρα» της Αθήνας. 

Τα κτίρια αυτά, τα οποία πλέον αποτελούν πολιτιστικά 

μνημεία, φωτογραφήθηκαν από τέσσερις επαγγελματίες του 

χώρου της υγείας: Ευαγγελία Μεϊμέτη, Σωτήρης Πατσατζάκης, 

Κωνσταντίνος Καρόζης & Χαρίκλεια Λούπα. Σημαντικό είναι 

επίσης ότι κυκλοφόρησε και σχετικό λεύκωμα, το οποίο 

λειτουργεί ως εργαλείο μνήμης για τις μελλοντικές γενιές. 

H έκθεση φωτογραφίας, με τίτλο: «Μνήμες από τα χρόνια 

του Χάνσεν» τελεί  υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

ΑΠΘ και του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Τα κείμενα 

της έκθεσης επιμελήθηκε η ιστορικός Νίκη Παπαβραμίδου.

Εγκαίνια: 13 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 19.30

Διάρκεια: 13-20 Σεπτεμβρίου 2019

Διεύθυνση: Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, 

Κατούνη 12-14, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες: www.mnimeshansen.gr
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http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
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