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Editorial
Είχα την ευκαιρία κατά το παρελθόν
να εμπεδώσω καλά τι σημαίνει στην
γλώσσα της... εφορίας “Φήμη &
πελατεία”: Πως προκύπτει αυτός
ο ποσοτικός δείκτης, πόσο και γιατί
αποτιμάται σε χρήμα και άλλα πολλά
που δεν είναι του παρόντος να θίξω
λεπτομερώς. Να όμως που κάποιο
χαλαρό, καλοκαιριάτικο βραδυνό
έγινε αντικείμενο έντονης συζήτησης
στην ανέμελη παρέα ο “Δείκτης
Δημοφιλίας στο Διαδίκτυο” γνωστός
ως “Web Popularity Index-WPI”
για τον οποίο θα ήθελα να πω δυο
κουβέντες.

Ο

WPI, σύμφωνα με τους
φανατικούς υποστηρικτές του,
μπορεί να μετρήσει αντικειμενικά
και άρα να αξιολογήσει σωστά την
δημοφιλία κάθε είδους δραστηριότητας
φυσικού ή νομικού προσώπου όπως
αυτή αποτυπώνεται -θυμίζω- στο
διαδίκτυο. Λαμβάνει προς τούτο υπ’
όψιν τρεις βασικές παραμέτρους: την
απήχηση, την διαδραστικότητα και τις
εξωτερικές αναφορές του μετρούμενου.
Πιο αναλυτικά ο αλγόριθμος από τον
οποίο προκύπτει ο δείκτης δημοφιλίας
διαμορφώνεται από τον αριθμό των
θαυμαστών (fans), των ακολούθων
(followers) και των συνδρομητών του
μετρούμενου στα social media (fb,
Ιnstagram,Τwitter, Printerest, Flickr,
Tumblr κ.α.). Επίσης οι εκδόσεις/
μονογραφίες και οι δημοσιεύσεις
του έργου του προσθέτουν πολλούς
πόντους όπως και η ενεργός,
προσωπική συμμετοχή του στην
επικοινωνία με τους ακολούθους
του. Θέλετε να μάθετε για τι αριθμούς
μιλάμε; Ιδού ένα παράδειγμα από
την λίστα των “100 κορυφαίων
φωτογράφων του κόσμου”.

Aυτός είναι ο πλέον δημοφιλής φωτογράφος του κόσμου. Λέγεται Brandon Stanton, είναι
αμερικανός και έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο Ομπάμα το 2015 για την
εξαιρετική -σύμφωνα με την αξιολόγηση του διαδικτύου- δουλειά του «Humans of New York».

 100 ."*#
*8(#'*  )
...Μήπως και οι καλύτεροι;
Πρώτος στη λίστα με 2.723 μονάδες WPI φιγουράρει ο αμερικανός φωτογράφος
Brandon Stanton ο οποίος έχει -κρατηθείτε- 17.836.150 ακολούθους στο fb και 875.000
στο twitter! Αστρονομικά, άπιαστα νούμερα όχι μόνον για έλληνες αλλά και για
φωτογράφους άλλων μεγάλων και ανεπτυγμένων κρατών. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά
την λίστα και όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 100 δημοφιλέστερων φωτογράφων του
κόσμου εδώ. Κλείνοντας την κουβέντα θα ήθελα να θέσω ευθέως ένα ερώτημα:
Αρκετά site που περιέχουν αξιολογήσεις δεν γράφουν π.χ. “Τα καλύτερα 100 ξενοδοχεία
του κόσμου” αλλά τα πιο δημοφιλή ή κορυφαία αν θέλετε. Όμως εάν είσαι αγαπητός
δηλ. δημοφιλής και πρώτος στις προτιμήσεις του κόσμου δεν είσαι και ο καλύτερος;
ΌΧΙΙΙΙΙ! λέει ο φίλος μου ο Νίκος -που είναι κάθετα αντίθετος σε κάθε αξιολόγηση.
Δεν πάει να λέει ο Αριστοτέλης ότι το ωραίο είναι αντικειμενικά ωραίο; Ιδού και το
τελευταίο επιχείρημα - καταπέλτης του φίλου μου: Δηλαδή η Coca Cola που είναι
δημοφιλής σε όλη την Υφήλιο, που πουλάει σαν τρελή είναι καλύτερη από την
...πορτοκαλάδα με τα ανόθευτα, βιολογικά πορτακάλια που στίβω από το περιβόλι μου
και πίνω εγώ; Γιατρέ μου εσύ τι λές;
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«   ! "#$" $% & %$ ' %
()*$ $+ )+ #(,$+ )$ . % !(/ $%
& %$ ' % ()*$ $+  #(,$...»
STEVE JOBS
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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 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
MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 | 5
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To αστικό Βόλου ...μέσω Δανίας
Ποιός είχε την ιδέα;

Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), θα δημοσιευθούν εδώ.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E)."+: Τάκης Τζίμας, &%/+ %$="+: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

$*",+: Άννα
>$?%)'
%$ &Μανουσάκη
#!#'B: Ιωάννα
%')+:
Bασδέκη
Φωτεινή
$*",+:
Αβραμάκου
Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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Ακόμη και με “xαρτονένιο” scanner...
Θυμάστε το Google Cardboard;
To χαρτονένιο κατασκεύασμα
της Google που συνοδευόταν
από software και μπορούσε
να μετατρέψει την οθόνη του
smartphone σε γυαλιά Virtual
Reality. Τελικά όπως άλλες
καλές και φθηνές ιδέες αυτή η
αποθέωση του τεχνολογικού
μινιμαλισμού δεν ευοδώθηκε
στην εμπορική της πορεία ίσως
επειδή ήταν πολύ καλή για να
είναι αληθινή ή έθιγε κάποια
συμφέροντα ή τέλος δεν άρεσε
στο κοινό που ήθελε κάτι
...ακριβότερο.
Όταν πέσει ο σπόρος όμως οι
ιδέες πολλαπλασιάζονται. Στο
ίδιο μήκος κύματος κινείται η
έξυπνη ιδέα του Κοdak Mobile
Film Scanner. Το πρωτότυπο
προϊόν οφείλεται στην Κοdak
Photo Plus of C&A IP Holding
Company που κατέχει ορισμένα
δικαιώματα του πάλαι ποτέ
κραταιού brand.

Σ

την πραγματικότητα, το “film scanner” με τα κίτρινα χρώματα αξιοποιεί το hardware
του smartphone για την ψηφιοποίηση slides και αρνητικών 35mm. Όλη η κατασκευή
είναι πτυσσόμενη και συναρμολογούμενη από χαρτόνι και ενσωματώνει ένα απλό LED
τροφοδοτούμενο από μπαταρία ως φωτιστική πηγή σε σχήμα μικρού lightbox. Τη βασική
δουλειά την κάνει το app που αναλαμβάνει τη “σάρωση” σε πραγματικό χρόνο και μετά
κάποιες βασικές διορθώσεις, όπως rotate και crop, καθώς και εφαρμογή κάποιων φίλτρων.
Μετά είναι εφικτό το άμεσο upload στα social media, όπου προφανώς το ζητούμενο δεν είναι
η απόλυτη ποιότητα αλλά κατά πρώτο λόγο η επικοινωνία και η βασική πληροφορία.
Η τροφοδοσία της φωτιστικής πηγής γίνεται από δύο απλές ΑΑ μπαταρίες ενώ ο
ενσωματωμένος “φορέας” δέχεται λωρίδες φιλμ έγχρωμου και ασπρόμαυρου.
Βέβαια η απορία μας είναι η ποιότητα από έγχρωμο αρνητικό όπου δοκιμάζεται κάθε
αυτοματοποιημένο software για την αφαίρεση της πορτοκαλί μάσκας. Ήδη το πακέτο
διατίθεται από το Amazon σ τιμή μόλις 39.99 δολ.
Η “οικολογική” πρόταση της Κοdak ανταγωνίζεται σε τιμή τα άπειρα generic film scanner
που βρίσκει κανείς μαζικά στο ΑliExpress. Aυτά βασίζονται σε αισθητήρα από compact
φωτ. μηχανές και περιλαμβάνουν οπτικό σύστημα με fixed focus φακό, φορείς για λωρίδες
φιλμ ή πλαίσια 35mm, οθόνη με menu χειρισμών και αποθήκευση σε κάρτα ΜicroSD. Τα
αποτελέσματα δεν είναι άσχημα και κυρίως εξαρτώνται από την ποιότητα του software. Aν
ανέβει κανείς σε κόστος μπορεί να πάρει κάτι πιο επώνυμο και να έχει καλύτερη υποστήριξη.
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για όσους έχουν
παρατημένα, αφημένα και ξεχασμένα φιλμ από την εποχή που φωτογράφιζαν με φιλμ
35mm. Mε πολύ λίγα χρήματα και σε πολύ μικρότερο χρόνο από αυτό που απαιτείται για
“κανονικό” σκανάρισμα σε flatbed scanner μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε σε αποδεκτή
ποιότητα το φωτογραφικό υλικό που αλλιώς θα χαθεί. Δεν υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από
τις μνήμες και τις ανθρώπινες στιγμές μας, δεν συμφωνείτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Rescued Film Project
Σώζοντας τις φωτογραφίες άλλων
Πριν κάποια χρόνια, περπατώντας στο
Μοναστηράκι, είχα βρει έναν μικρό φάκελο με
παλιές, οικογενειακές φωτογραφίες, άγνωστων
ανθρώπων οι οποίες κείτονταν ανάμεσα σε άλλα
παλαιά αντικείμενα στους βρώμικους δρόμους
της πόλης. Ο μικροπωλητής μου τις έδινε για ένα
ευρώ, δεν τις αγόρασα ποτέ. Όσο συλλεκτικό κι
αν είναι ένα αντικείμενο, υπάρχουν μερικές φορές
κάποια ηθικά ζητήματα στην απόκτησή τους.

Ο

φωτογράφος Levi Bettwieser όμως ξεκίνησε πριν
λίγα χρόνια κάτι ανάλογο και πολύ ενδιαφέρον:
πηγαίνοντας σε παζάρια και παλαιοπωλεία, άρχισε
να ανακαλύπτει μέσα σε παλιές μηχανές, ξεχασμένα
φιλμάκια τα οποία αποφάσισε να εμφανίσει (με την…
παραδοσιακή μέθοδο του σκοτεινού θαλάμου). Και άρχισε να ανακαλύπτει, μεταξύ άλλων, τις απλές ζωές ανθρώπων που υπήρξαν,
τις απλές αλλά τόσο ουσιαστικές, οικογενειακές στιγμές κάποιων αγνώστων. Μέχρι σήμερα, έχει στο αρχείο του λεγόμενου Rescued
Film Project που δημιούργησε τελικά, πάνω από 33,000 εικόνες, εμφανισμένες, σκαναρισμένες κι αρχειοθετημένες.
Το έργο του Bettwieser έχει πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές: πέραν του γεγονότος ότι σώζει παλαιά φωτογραφικά αρχεία,
ανακαλύπτει άγνωστες φωτογραφίες (και πάντα μπορεί κανείς να ανακαλύψει ένα τεράστιο φωτογραφικό ταλέντο του παρελθόντος)
αλλά μεταφέρει και κάτι από την αναλογική εποχή στην ψηφιακή. Με τους φρενήρεις ρυθμούς που κινείται τώρα η ψηφιακή
τεχνολογία, είναι υπέρ το δέον σημαντικό να σώζουμε κομμάτια από την αναλογική μας ζωή. Διότι εκεί υπάρχει ένα γιγάντιο μέρος
της ιστορίας μας το οποίο δεν πρέπει να απορροφηθεί από την άπληστη ταχύτητα του ψηφιακού. Και όπως λέει χαρακτηριστικά
ο Levi Bettwieser: “Κάποτε παίρναμε φωτογραφίες γιατί σήμαιναν κάτι, αλλά τώρα πλημμυρίζουμε τις ζωές μας παίρνοντας
φωτογραφίες στιγμών, προκειμένου να τις μοιραστούμε με άλλους και να μας κάνουν ‘like’. Αυτές εδώ οι εικόνες που σώζω, μου
υπενθυμίζουν διαρκώς ότι αυτές οι στιγμές ήταν σημαντικές, έστω κι αν φαινομενικά ήταν ασήμαντες”. Στον αντίποδα όμως, βασικό
είναι όλες αυτές οι φωτογραφίες να μην γίνουν αντικείμενα εκμετάλλευσης και η χρήση τους να είναι πάντα στο όριο του ηθικού.

Σημείωση: Βασισμένο σε πληροφορίες από το BBC
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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In memoriam

Robert Frank
Στο δρόμο προς την αιωνιότητα
Άλλος ένας γίγαντας της παγκόσμιας φωτογραφίας, που απεικόνισε με τον
πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο την Αμερική που άλλαζε ραγδαία μετά τον
ΒΠΠ, εγκατέλειψε τα εγκόσμια σε ηλικία 94 ετών.

Ε

ίχε γεννηθεί στην Ελβετία το 1924 αλλά μετανάστευσε μεταπολεμικά το
1947 στις ΗΠΑ αναζητώντας δημιουργική διέξοδο στο Νέο Κόσμο που
τότε έσφυζε από ζωτικότητα. Ανέλαβε εργασία ως φωτογράφος μόδας στο
Harper’s Bazaar και ακολούθησε τη γενιά των beat καλλιτεχνών παρέα με
τους Allen Ginsberg και Jack Kerouac. Με μια Leica και διέσχισε τις αγνοημένες
πολιτείες των ΗΠΑ σε ένα μονφδικό φωτογραφικό road trip και κατέγραψε
μια πιο σκοτεινή, παραμελημένη πλευρά του αμερικανικού ονείρου με τη
συλλογή 83 φωτογραφιών που έγραψαν ιστορία στο αρχετυπικό άλμπουμ
“Τhe Americans”. H κληρονομιά του Frank στη φωτογραφία έχει να κάνει
με την αποενοχοποίηση του snapshot αλλά και τη βαθειά διεισδυτική ματιά
στην κοινωνία του 20ου αιώνα, από τους Rolling Stones ως το περιθώριο. Ο
κριτικός Sean O’Hagan στην έγκυρη εφημερίδα The Guardian υποστήριξε το
2014 ότι το άλμπουμ The Americans παραμένει το πιο σημαντικό σε επιρροή
φωτογραφικό βιβλίο του 20ου αιώνα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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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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o ότι έφυγε από την ζωή ο μοναδικός Robert Frank,
πιθανότατα να μην αποτελεί πλέον είδηση στον τόσο γοργά
κινούμενο κόσμο της εικόνας και των κοινωνικών δικτύων,
κατά πάσα πιθανότατα να ξεχαστεί κιόλας σε λίγες ημέρες. Ούτε
αποτελεί μια παράξενη είδηση, ο ελβετικής καταγωγής Frank
ήταν άλλωστε ήδη 94 ετών.
Η μη αποδοχή του σπουδαίου έργου του The Americans, όταν
πρωτοεμφανίστηκε, ήταν παράξενη, αν και αναμενόμενη, από
τους ίδιους τους αμερικάνους, έδειχνε τόση αλήθεια. Παράξενα
τραγική ήταν και η ίδια του η ζωή, έχασε και τα δύο του παιδιά
ενώ ζούσε, παράξενη, αν και πάλι αναμενόμενη γιατί αποκάλυπτε
πολλά, ήταν η απαγόρευση της ταινίας που γύρισε με τους
Rolling Stones, παράξενο και το ότι είπε σε συνέντευξή του στον
Sean O’ Hagan ότι “η φωτογραφία δεν είναι ελευθερία”…
Ο αποχαιρετισμός τέτοιων φωτογράφων, αποτελεί κι ένα
έμμεσο σύμβολο του αποχαιρετισμού μιας ολόκληρης
εποχής, μιας περιόδου στην φωτογραφική - και όχι μόνο τέχνη όπου ο κόσμος λειτουργούσε αναλογικά, οι σπουδαίοι
δημιουργοί έβλεπαν, αισθάνονταν, αποτύπωναν αναλογικά.
Ήταν ένας διαφορετικός χρόνος, μία διαφορετική πάροδος του
χρόνου, αποτυπωμένη στις υπέροχες φωτογραφίες τους. Όταν
αποχαιρετάς τέτοιους φωτογράφους, αποχαιρετάς τελικά ένα
κομμάτι της ίδιας της φωτογραφίας. Και ο ίδιος είπε κάποια
στιγμή στον Sean O’ Hagan, “Το είδος της φωτογραφίας που
έκανα, έχει φύγει, είναι παλιό… Τώρα υπάρχουν πολλές
εικόνες… Mια πλημμύρα εικόνων που περνά, γιατί να θυμόμαστε
κάτι…” Ας ελπίσουμε να μην ξεχαστεί ο ίδιος και το έργο του.
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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N$ #' iPhone 11
Kαι πάλι στην πρώτη γραμμή το φωτογραφικό υποσύστημα
Η παρουσίαση νέας
γενιάς iPhone αποτελεί
πάντα γεγονός πρώτης
γραμμής για τον κόσμο
της τεχνολογίας, έστω κι
αν ο ανταγωνισμός από
Samsung, Huawei κλπ.
έχει θέσει τόσο ψηλά
τον πήχυ. Ιδιαίτερα για
τον τομέα του Imaging,
τα smartphone πλέον
απορροφούν σημαντικό
μέρος της καταναλωτικής
δαπάνης. Για αυτό κάθε νέο
iPhone γίνεται σημαντικό
αντικείμενο σχολιασμού
και συζητήσεων ανάμεσα
στους ενδιαφερόμενους
για τη φωτογραφία και το
video.

Φ

έτος οι άνθρωποι του Cupertino έδειξαν στις 11 Σεπτεμβρίου ολόκληρη τη σειρά 11, που
περιλαμβάνει τα μοντέλα iPhone11, 11Pro και 11Pro Max που παίρνουν τα πρωτεία από τα
iPhone XR, XS και XS Max, αντίστοιχα. Στο φωτογραφικό υποσύστημα, και τα τρία έχουν τη βασική
διαμόρφωση με δύο κάμερες μία “γενικής χρήσης” με φακό ισοδύναμο με 26mm και ανάλυση
12Megapixel και μία με υπερ-ευρυγώνιο φακό 13mm και φωτεινότητα f/2,4 ενώ επιπροσθέτως,
στα δύο Pro μοντέλα ενσωματώνεται και τρίτη κάμερα με τηλεφακό, όπως είχε εμφανιστεί και σε
προγενέστερα μοντέλα, με φωτεινότητα f/2 και ανάλυση αισθητήρα.
Τα μοντέλα διαφοροποιούνται στην οθόνη. Το απλό 11άρι φοράει απλούστερη οθόνη με διαγώνιο
6,1in. τύπου IPS XDR και τα δύο Pro panel OLED HDR με μεγέθη διαγωνίων 5,8in.(2436x1125pixel)
και 6,5in. (2688x1242pixel) αντιστοίχως. Και οι τρεις οθόνες υποστηρίζουν το χρωματικό χώρο
DCI-P3 για πιστή αναπαραγωγή video ΗDR. Οι πιο “καλές” OLED οθόνες Super Retina έχουν
φωτεινότητα 800nits που ενισχύεται ως 1200nits σε λειτουργία απεικόνισης HDR Photo και
Video ενώ το φθηνότερο IPS panel του “βασικού” iPhone 11 φθάνει τα 625nits (συγκριτικά μια
μέση οθόνη laptop έχει φωτεινότητα 300nits). Αναβάθμιση έχει δεχθεί και η selfie κάμερα που
ονομάζεται True Depth και πλέον έχει και αυτή 12Μegapixel. Σε κατακόρυφη θέση (Portrait Mode)
αξιοποιεί τα 7Megapixel ενώ αν έλθει σε θέση landscape τότε χρησιμοποιούνται και τα 12ΜΡ.
Στις λειτουργίες έχει προστεθεί Night Mode που “φωτίζει” με τεχνητή νοημοσύνη σκοτεινές σκηνές,
κάτι αντίστοιχο του Night Sight στο Google Pixel 3, όπου αξιοποιείται μια αόρατη ακολουθία από
διαδοχικές λήψεις με διαφορετικούς χρόνους που η Apple ονομάζει adaptive bracketing. Με
τον τρόπο αυτό συνδυάζεται η πληροφορία από διαφορετικές λήψεις για σωστή εκφώτιση. Δεν
έχει ενσωματωθεί αλλά επίκειται η λειτουργία Deep Fusion, που συνδυάζει 9 καρέ σε ένα αρχείο
24Megapixel.
Το video 4K δεν θα μπορούσε να λείπει και μάλιστα με ρυθμό ανανέωσης 60fps και εκτεταμένη
δυναμική περιοχή (EDR ή Extended Dynamic Range) ενώ υποστηρίζεται slow motion και time
lapseκαθώς και εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικές κάμερες κατά τη διάρκεια λήψης του ίδιου
video. Όλες αυτές οι λειτουργίες και η ταχύτητα που εκτελούνται δεν θα ήταν εφικτά χωρίς
το νέο chip A13 Bionic που ενσωματώνει σε ένα “κέλυφος” CPU, GPU και Neural Engine με
χαρακτηριστικά Machine Learning.
To φθηνότερο iPhone 11 (64GB) βγαίνει στην Αμερική με εντυπωσιακή για τα δεδομένα της Apple
τιμή κάτω από $700 αλλά στην Ελλάδα ο υψηλός ΦΠΑ και το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους το
εκτοξεύει στα €869.
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Fujifilm X-A7
Mία όχι και τόσο “entry level” νεοφερμένη mirrorless
Στο παρελθόν γράφαμε
με κάποια επιφύλαξη
για τις “βασικές”,
“εισαγωγικές”
ή “οικονομικές”
φωτογραφικές μηχανές,
που αποτελούν το
σημείο εισόδου σε
ένα σύστημα. Όμως
η αλματώδης εξέλιξη
της τεχνολογίας τις
έχει φέρει σε πολύ
καλό επίπεδο, ώστε να
αποτελούν αυτοδύναμα
αξιόλογες προτάσεις
ακόμη και για σοβαρή
χρήση.

 472 • 
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Χ

αρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί σήμερα η X-A7 που αν συγκριθεί με την αρχική
Χ-Α1 (2013) έχει χαώδεις διαφορές και σε autofocus και σε video και σε ποιότητα
φωτογραφικής εικόνας. Για παράδειγμα στη θέση του “απλού” Bayer pattern αισθητήρα της
Χ-Α1 με τα 16 Megapixel, βρίσκουμε τον επίσης Bayer pattern (όχι X-Trans) προχωρημένο
αισθητήρα με 24Megapixel αλλά 8,5 φορές περισσότερα σημεία phase detect που έχουν ως
αποστολή μεταξύ άλλων τις λειτουργίες face detect και eye detect AF.
Η εξωτερική εμφάνιση παραμένει αρκετά όμοια σε σύγκριση με το προκάτοχο μοντέλο
Χ-Α5, με τις αλλαγές να εντοπίζονται κυρίως στην πίσω πλευρά όπου πλέον υπάρχει πολύ
μεγαλύτερη αρθρωτή οθόνη αφής 3,5in. με εντυπωσιακή ανάλυση 2.76εκ. dot και μάλιστα
με αναλογία πλευρών 16:9 αντί για την μικρότερη 3in. με αναλογία 3:2 οθόνη της Χ-Α5.

I 2019
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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.

vakalo.gr

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
vakalo.gr @ Σπουδές @ Μονοετή Εργαστήρια
ΕΝΑΡΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
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Κολλέγιο Βακαλό Art & Design
Λ. Κατσώνη 26, Αθήνα, 11471
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Eκτός από την αναλογία 16:9 που παραπέμπει
στο video ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το
κλασικό 3:2, το τετράγωνο 1:1 και για πρώτη
φορά 4:3 που θυμίζει compact. Επίσης έχει
ενσωματωθεί joystick ενώ μόνον τέσσερα
άλλα πλήκτρα παραμένουν στην πίσω
πλευρά. Η εργονομία εκτοξεύεται με το Smart
Menu με το οποίο ελέγχονται τα πάντα από
τα Film Simulations ως εφέ σαν την “απαλή
επιδερμίδα” (skin soften).
Πολλοί είχαν επικρίνει το video 4K με ρυθμό
ανανέωσης μόλις 15fps της Χ-Α5 (ανεπαρκές
για φυσική απόδοση της κίνησης χωρίς lag,
αφού το ελάχιστο είναι 24fps). Oι σχεδιαστές
έλαβαν σοβαρά υπόψη τις κριτικές και πλέον η
Χ-Α7 έχει αξιοπρεπές video 4K 24, 25 και 30fps
χωρίς cropping και μέγιστη διάρκεια 15min.
ανά video clip. Σε full HD mode η διάρκεια
του video clip διπλασιάζεται. Στην πρωτότυπη
λειτουργία Countdown Video καταγράφει
video clip προκαθορισμένης διάρκειας 15, 30
ή 60sec. προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
social media. Το video είναι Η.264 σε container
MPEG-4. Και να μην ξεχάσουμε προσφέρεται
και slow motion 1,6x, 2x, 3,3x και 4x στο full
HD.
Όπως και προηγουμένως, στις διασυνδέσεις
περιλαμβάνεται WiFi και Bluetooth
(αναβαθμισμένο σε v.4,2) USB (τώρα με
κονέκτορα USB-C) και υποδοχή καρφιού
2,5mm για εξωτερικό μικρόφωνο.
Τα αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά επέφεραν
χαμηλότερη αυτονομία για την μπαταρία που
τώρα επαρκεί για 270 καρέ (CIPA) και στα
70min. στο video, εκτός αν ενεργοποιηθεί το
Economy mode που αυξάνει τα καρέ στα 440.
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  Album Demo Kit

  90€!
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 5         
        .
 kit     
    400€.

Δείτε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες μας στο www.oneprintlab.gr
κάνοντας την εγγραφή σας τώρα. (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ!)

Σουλίου 21, Αγ. Δημήτριος,
Τ: 210 3314897
Εmail: info@oneprintlab.gr
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Phase One
e
Nέο μοντέλο μεσαίου φορμά

B

ασισμένη στην πλατφόρμα των ψηφιακών πλατών IQ4 θα είναι το νέο σύστημα PhaseOne XT Camera, που
δέχεται φακούς Rodenstock και μοιάζει με field camera. Αποτελείται από τις πλάτες Phase One IQ4 150MP,
IQ4 150MP Achromatic ή IQ4 100MP Trichromatic, το καινούργιο ειδικά σχεδιασμένο σώμα ΧΤ Camera με
περιθώριο shift 24mm προς δύο άξονες, dual action shutter και τρεις φακούς ειδικά εξελιγμένους για την ΧΤ από
τη γερμανική Rodenstock που ενσωματώνουν το κλείστρο X-Shutter δηλ. Τον XT-Rodenstock HR Digaron-S 23mm
f/5.6 από τους πλέον εξελιγμένους υπερευρυγώνιους μεσαίου φορμά, τον XT-Rodenstock HR Digaron-W 32mm
f/4 που διακρίνεται για τον μεγάλο κύκλο κάλυψης και τον XT-Rodenstock HR Digaron-W 70mm f/5.6 που είναι
εντελώς διορθωμένος και επίσης έχει μεγάλο κύκλο κάλυψης.
O Drew Altdoerffer product manager της PhaseOne δήλωσε: “Το νέο σύστηα ΧΤ έχει σχεδιαστεί ειδικά για να
ανεβάσει το επίπεδο δημιουργικότητας και ποιότητας εικόνας παρέχοντας την καλύτερη ποιότητα οπτικών κια
μηχανικών μερών με εργονομικά χειριστήρια, όπου όλα συμβάλλουν να διευκολύνουν το φωτογράφο να εστιάσει
στην αποφασιστική στιγμή. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στο www.phaseone.com/XT
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Canon
Επίκειται full frame 80Μegapixel

Ό

ταν παρουσιάστηκαν τα δύο νέα μοντέλα Canon EOS 90D και EOS M6 II σχολιάζαμε ότι η πυκνότητα pixel στον
αισθητήρα APS-C με ανάλυση 32,5Μegapixel προοιωνίζει την άφιξη full frame αισθητήρων 70 με 80Megapixel.
Δεν χρειάστηκε να περάσει πολύς καιρός και άρχισαν να διαρρέουν στοιχεία που συνηγορούν προς αυτή την
κατεύθυνση. Από το site Canon News μαθαίνουμε για μια ευρεσιτεχνία που περιγράφει αισθητήρα 83,5MP full frame
που κατά πάσα πιθανότητα θα ενσωματωθεί στην αναμενόμενη professional EOS R και θα αξιοποιήσει στο έπακρο
την αυξημένη αναλυτική ικανότητα των φακών RF. Για τους έχοντες τεχνολογική περιέργεια, η πατέντα περιγράφεται
αναλυτικά εδώ.

Sigma
Κλασσική σειρά κινηματογραφικών φακών

Α

ρχισε η εμπορική διάθεση των νέων κινηματογραφικών/
video φακών σειράς Classic Art της Sigma. Oι φακοί
σχεδιαστικά και οπτικά είναι ταυτόσημοι με τους τυπικούς
Cine φακούς της εταιρίας αλλά έχουν διαφορετική πολλαπλή
επίστρωση με στόχο να προσομοιώνουν την ατμοσφαιρικότητα
των κινηματογραφικών φακών των δεκαετιών 1950 και
1960. Λόγω των αλλαγών στην επίστρωση έχουν ελαφρώς
διαφοροποιημένη φωτεινότητα. Επίσης ενσωματώνουν τη
δυνατότητα να καταγράφονται τα metadata σε κάθε καρέ,
ακόμη και σε αλλαγές στο μέσον της σκηνής. Μια περίεργη
εμπορική απόφαση της εταιρίας είναι ότι δεν θα πωλεί τους
φακούς της σειράς ξεχωριστά αλλά σε κιτ που περιλαμβάνει δέκα
ολόκληρους φακούς αποκλειστικά σε μοντούρα PL και βέβαια θα
κοστίζει πολύ σεβαστό ποσόν. Tέλος ανακοινώθηκε ότι πρόκειται
να κυκλοφορήσει αντάπτορας ΜC-31 από PL-mount σε L-mount
προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση φακών μοντούρας PL σε
Panasonic S1 σειρά και την δική της Sigma fp camera.
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Photobook
  

www.intercolordigital.gr

#  1976
#  277, 17674 $ % , T: 210 9416782 | F: 210 9427420
E: intcolor@otenet.gr | F: Intercolor Digital | S: www.intercolordigital.gr
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Atlas Digital
Aνάληψη αντιπροσωπείας Laser Printer Trotec

H

Trotec είναι μια από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες laser κοπής/χάραξης και διαθέτει πλήρη γκάμα
προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες των επαγγελματιών για μια μεγάλη σειρά εφαρμογών. Περιλαμβάνονται
laser engraving machines, laser cutters, μεγάλα flatbed laser με επιφάνεια εργασίας έως 3250x3210 mm και galvo
marking lasers για σήμανση σε laser και πλαστικά. Τα laser Trotec χαρακτηρίζονται για την υψηλή αξιοπιστία,
ακρίβεια, ποιότητα και ταχύτητα, σε συνδυασμό με το χαμηλό λειτουργικό κόστος. Η δυνατότητα ενσωμάτωσης δύο
πηγών laser CO2 και fiber στην ίδια μηχανή, οι οποίες ενεργοποιούνται χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη αλλαγή της
πηγής, του φακού ή της εστίασης, προσφέρει στους επαγγελματίες μια λύση για μεγάλη ευκολία και απεριόριστες
εφαρμογές. Την αντιπροσωπεία της Trotec θα έχει πλέον η Atlas Digital AE.

 asselblad
Starter Kit X1D II 50C σε προνομιακή τιμή

Μ

ε την ευκαιρία της εμπορικής
διάθεσης της νέας αναβαθμισμένης
X1D II 50C η Hasselblad και η
Photometron ανακοινώνουν την
ακόλουθη προσφορά Starter kit που
ισχύει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019:
Επωφεληθείτε με την αγορά του πακέτου
Starter Kit που περιλαμβάνει τη μεσαίου
format Hasselblad X1D II 50C με τον
φακό Hasselblad XCD 45 σε τιμή €6.490
προ ΦΠΑ.
Για πληροφορίες δοκιμές και υποστήριξη:
PHOTOMETRON.com
Λεωφ. Αλεξάνδρας 192a,
11521 Αθήνα
Τηλ./fax:+30 210 600 6239
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Canon C500 MkII
Κορυφαία βιντεοκάμερα με μοντούρα EF

H

EOS C500 Mark II εiναι το νέο full frame 5.9K μοντέλο επαγγελματικής
βιντεοκάμερας στην ομώνυμη γκάμα. Ο αισθητήρας full frame της EOS C500
Mark II, ο οποίος έχει αναπτυχθεί και κατασκευαστεί από την Canon, σuνεργάζεται
με τον νέο επεξεργαστή Canon DIGIC DV 7 και υποστηρίζει εσωτερικό 5.9K
Cinema RAW Light και εγγραφή 4K 4:2:2 10bit XF-AVC. Είναι η πρώτη κάμερα της
σειράς με δυνατότητα εγγραφής 5.9K Cinema RAW Light στα νέα, ταχύτατα μέσα
αποθήκευσης CFexpress. Παρέχοντας στους επαγγελματίες μεγαλύτερη ευελιξία και
αποδοτικότητα, η ταυτόχρονη εγγραφή για λόγους backup είναι επίσης εφικτή χάρη
στη διπλή υποδοχή καρτών CFexpress.

Sigma
Τέλος για τη μοντούρα PK

M

ε μια λιτή ανακοίνωση που διέρρευσε στη σελίδα της εταιρίας στην Τσεχία, η Sigma γνωστοποίησε την πρόθεσή της να
σταματήσει σταδιακά την παραγωγή φακών για Pentax K-mount. H απόφαση σχετίζεται με την μείωση ζήτησης φακών
για τη συγκεκριμένη μοντούρα, ενώ με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομηθούν πόροι για εξέλιξη οπτικών για mirrorless.
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Polaroid Lab
Νέος φορητός instant εκτυπωτής

Σ

τους χρήστες smartphone απευθύνεται το Polaroid Lab, το νέο printer της Polaroid
που μπορεί να τυπώνει άμεσα ψηφιακές φωτογραφίες από την οθόνη του κινητού.
Προϋπόθεση είναι να κατεβάσει ο χρήστης του smartphone το app Polaroid Originals
(διαθέσιμες εκδόσεις για Android/iOS) και να ετοιμάσει τις εικόνες του για εκτύπωση.
Οι προβαλλόμενες στην οθόνη εικονες χρησιμοποιούνται από το οπτικό σύστημα του
Polaroid Lab προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν το αναλώσιμο Polaroid i-Type. H
ηλεκτρική τροφοδοσία γίνεται με εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία μέσω Micro USB.
Yποστηρίζονται συσκευές iPhone από το μοντέλο 6s και μεταγενέστερες που χρησιμοποιούν
iOS 11 και νεώτερο καθώς και Android 7 ή μεταγενέστερες εκδόσεις του λειτουργικού.

 Tamron


  
Tamron  Flying Week
   

     

Athens Flying Week,   ’
       Tamron!
   " 
"     www.photozone.gr
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pson
Νέοι οικιακοί video projector 4K

Γ

ια τους λάτρεις του home cinema προτείνονται οι δύο νέοι video προβολείς 4Κ
UHD της Epson EH-TW7000 και EH-TW7100 που συνδυάζουν λογικό κόστος και
προηγμένες δυνατότητες.
Τα νέα αυτά μοντέλα προσφέρουν ευκολία σύνδεσης και δυνατότητα παρακολούθησης
περιεχομένου 4K από συσκευές Blu-ray, αποκωδικοποιητές, κονσόλες παιχνιδιών ή
media streamers (συμπεριλαμβανομένων των Amazon Fire TV και Roku Streaming
Stick), χρησιμοποιώντας θύρα HDMI. Συγκεκριμένα, ο EH-TW7100 διαθέτει δύο
ενσωματωμένα ηχεία 10W, ενώ μπορεί να συνδεθεί και με soundbar ή με εξωτερικά
ηχεία μέσω Bluetooth. H διάρκεια ζωής της λάμπας φτάνει τις 5.000 ώρες, που
ισοδυναμεί με την παρακολούθηση μίας ταινίας κάθε μέρα για εφτά χρόνια.
Ο Ben White, Product Manager Epson Europe, δήλωσε: «...Δεδομένου ότι όσο
ο αριθμός των χρηστών που χρησιμοποιούν media streamers και συνδρομητικές
υπηρεσίες αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για
βιντεοπροβολείς συμβατούς με μια σειρά συσκευών, αλλά και εύχρηστους. Την ανάγκη
αυτή ήρθαν να καλύψουν οι νέοι βιντεοπροβολείς μας, θέτοντας ψηλά τον πήχυ και
προσφέροντας μεγάλη διάρκεια και αντοχή, με λάμπα σχεδιασμένη για συχνή και
μακροχρόνια χρήση.»

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εpson EH-TW7000 / EH-TW7100
Τεχνολογία 3LCD
Διαγώνιος οθόνης προβολής ως
500in.
4K PRO-UHD1
HDR10 και HLG (18Gbps)
Εύρος HDR 100-10.000 nits
Φωτεινή ισχύς: 3.000 lumen
Λόγος δυναμικής αντίθεσης έως
100.000:1 (EH-TW7100 μόνο)
Εγγύηση δύο ετών
Εγγύηση τριών ετών ή 3.000
ωρών για τη λάμπα
2 ενσωματωμένα ηχεία 10W (EHTW7100 μόνο)
2 είσοδοι HDMI

Canon
Reference monitor DP-V3120 σε τιμή που δεν φαντάζεστε!

T

ην εξωτική οθόνη αναφοράς DP-V3120 31 ιντσών, 4K HDR ίσως δεν την
ξεπερνάει καμία άλλη ανταγωνιστική της κατηγορίας αφού υπερκαλύπτει
προδιαγραφές 2.2, 2.4, 2.6 και ITU BT.1886 gamma,HDR Electro-Optical Transfer
Functions (EOTF) SMPTE ST.2084 and ITU-R BT.2100 (HLG). Επιπλέον η DPV3120 συνεργάζεται 100% με τους χρωματικούς χώρους BT.2020 και DCI-P3.
Προσφέροντας εξαιρετική ποιότητα εικόνας με κορυφαία στην κατηγορία
μέγιστη φωτεινότητα 2.000 cd/m² (high luminance), contrast 2.000.000:1,
εξαιρετική ακρίβεια και χρωματιή πιστότητα. Για να διατηρεί σταθερά την
ποιότητα απεικόνισης ενσωματώνει ειδικό μηχανισμό ψύξης! Προτείνεται στους
επαγγελματίες του video που δημιουργούν περιεχόμενο High Dynamic Range.
Μετά από όλα αυτά ετοιμαστείτε για την τιμή: θα κοστίζει κοντά στις 40.000 δολ.!!
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Τί βρίσκεις όταν ανοίγεις ένα παλιό χρηματοκιβώτιο;

Φ

ανταστείτε να ανακαλύπτετε ξαφνικά ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει μείνει κλειστό
από το… 1926! Τί θησαυρούς μπορεί να κρύβει, τί μπορεί να προσμένει κανείς; Με τί
καρδιοχτύπια κι αδημονία ανοίγεις κάτι που έχει μείνει κλειστό σχεδόν 100 χρόνια.
Θησαυρό, υπό την οικονομική έννοια, δεν βρήκε ο Άγις Τσουρός που το άνοιξε πριν τρία
χρόνια, στο αρχοντικό που αγόρασε η οικογένειά του στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Αλλά
βρήκε κομμάτι ιστορίας μίας παλιάς, γνωστής οικογενείας της Σύρας του 19ου και των αρχών
του 20ού αιώνα, της οικογένειας του Αθανάσιου Λαδόπουλου (εγγονού ενός εμπόρου της
Θεσσαλονίκης που μετακόμισε το 1823 στην τότε ανεγειρόμενη Ερμούπολη) και της συζύγου του
Όλγας (κόρης του γνωστού δημάρχου Ερμούπολης Δημήτριου Βαφιαδάκη). Σπάνια έγγραφα,
προσωπική αλληλογραφία, ερασιτεχνικές φωτογραφίες, καρποστάλ από ταξίδια της οικογένειας,
όπλα, αρχαία νομίσματα, μετάλλια αλλά και, μέσα σε ένα ξύλινο κουτί, υπήρχαν 250 περίπου
αρνητικά, τα περισσότερα τύπου roll-film 122, format 9x12 εκ. (σε κυκλοφορία από το 1903).
H έκθεση υπό τον τίτλο ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, πραγματοποιείται σε επιμέλεια Χριστίνας Πετρηνού και Άγι Τσουρού.
Διάρκεια: 19 Σεπτεμβρίου έως και 17 Νοεμβρίου 2019
Διεύθυνση: Βίλα Καπαντζή – Βασιλίσσης Όλγας 108
Πληροφορίες: www.miet.gr
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Ένα πλωτό, φωτογραφικό αρχείο

Τ

ην ανέκδοτη μέχρι σήμερα φωτογραφική δουλειά του Βασίλη Κοφινά (1934-2007) θα δείτε από την Δευτέρα
16 Σεπτεμβρίου, σε μία διοργάνωση της ομάδας hιστορισταί η οποία προάγει τη δημόσια ιστορία. Το αρχείο
με τις φωτογραφίες και τα σκίτσα του Κοφινά βρέθηκε μισοκατεστραμμένο λίγα χρόνια μετά τον θάνατό του.
Ο Βασίλης Κοφινάς (1934-2007) εργάστηκε ως φωτογράφος για πολλά χρόνια στον εγχώριο κινηματογράφο.
Την περίοδο της δικτατορίας ταξίδεψε στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Λατινική Αμερική, όπου φωτογράφιζε
και σκίτσαρε τους ανθρώπους των λιμανιών, συνθέτοντας μια ενδιαφέρουσα, πολυπρισματική καταγραφή για
τη ζωή σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Η έκθεση με τίτλο «Cruise: Α floating archive» («Κρουαζιέρα: Αρχείο
εν πλω») σε επιμέλεια της ομάδας hιστορισταί, πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Cheapart ενώ στην
Ελληνοαμερικανική Ένωση γίνεται σε συνεργασία με το Hellenic American College / Hellenic American University.

Ανοιχτή Συζήτηση: 25 Σεπτεμβρίου 2019 στις 19:30
Ντοκουμέντο, Κειμήλιο, Αρχείο: Συζήτηση για την αρχειακή πραγματικότητα στην Ελλάδα με τη συμμετοχή
εκπροσώπων σχετικών φορέων
Εγκαίνια: 16 Σεπτεμβρίου 2019 στις 19:30
Διάρκεια: 16 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2019
Διεύθυνση: Γκαλερί Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Αθήνα
Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών, 210 3680052, www.hau.gr/culture
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Φωτ.: Δανάη Βλάχου

 iFocus

Φωτ.: Πάνος Μοσχογιαννάκης

Μία εναλλακτική φωτογραφική
εγκατάσταση

Π

ώς μπορούν 19 φωτογράφοι και μια
ζωγράφος να ενωθούν και να δημιουργήσουν
ένα κοινό έργο; Μπορεί να λειτουργήσει οπτικά,
εικαστικά και θεωρητικά κάτι τέτοιο; Δεν έχετε
παρά να το διαπιστώσετε μόνοι σας στην νέα
έκθεση του δικτύου Hocus Photus με τίτλο Inside
Out. Για το συγκεκριμένο έργο συνεργάστηκαν
οι: Άκης Χρήστου, Λουλουδιά Γρέδη, Αγγελική
Δρούγου, Τάσος Μπίρης, Ευγενία Αραβαντινού,
Δανάη Βλάχου, Καλλιόπη Κατσιδονιώτη, Αχιλλέας
Νάσιος, Ράνια Αντύπα, Βασίλης Μυλωνάς, Τζένη
Ντόκου, Μαρίνα Σορoβού, Νίκος Νικόπουλος,
Κωνσταντίνος Ζαρίφης, ‘Αννα Δεσποτίδη, Πάνος
Μοσχογιαννάκης, Τάκης Μπατσαρης, Αντωνία
Πολύζου, Φωτεινή Παλιεράκη και Ντίνος Ψύχος.
Πραγματοποιείται σε επιμέλεια Αχιλλέα Νάσιου.
Εγκαίνια: 20 Σεπτεμβρίου 19 στις 8 μ.μ.
Διάρκεια: 20 - 29 Σεπτεμβρίου -19
Διεύθυνση: iFocus Photo Gallery,
Ακαδημίας 57, Αθήνα
Φωτ.: Άκης Χρήστου
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Εκδήλωση βράβευσης
στις 19 Σεπτεμβρίου

Η

Στάθης Καραναστάσης

κριτική επιτροπή του
διαγωνισμού “Αντιθέσεις” για
τον οποίο είχαμε γράψει νωρίτερα;
πριν τις καλοκαιρινές διακοπές,
θα ανακοινώσει αφενός τους τρεις
μεγάλους νικητές του διαγωνισμού
που θα κερδίσουν ξεχωριστά δώρα,
αφετέρου τις τριάντα καλύτερες
φωτογραφίες οι οποίες θα εκτίθενται
στο Café του ΙΑΝΟΥ από την ημέρα

Άννα Αξαοπούλου

της εκδήλωσης μέχρι την Τετάρτη
9 Οκτωβρίου, καθώς και τις εκατό
επιλεγμένες φωτογραφίες που θα
εκτυπωθούν σε σελιδοδείκτες του
γνωστού βιβλιοπωλείου και θα
μοιραστούν εντός των ημερών. Η
κριτική επιτροπή αποτελείται από τους
διακεκριμένους καλλιτέχνες Δημήτρη
Ταλιάνη (φωτογράφο-εκδότη),
Μάριο Σπηλιόπουλο (καθηγητή
ΑΣΚΤ-ζωγράφο) και Σωτήρη
Χατζάκη (σκηνοθέτη), οι οποίοι
θα ανακοινώσουν και το σκεπτικό
επιλογής των νικητών.

BlackBox Photography

Βράβευση: Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου
στις 20:30
Διάρκεια έκθεσης: 19 Σεπτεμβρίου – 9
Οκτωβρίου 2019
Διεύθυνση: Σταδίου 24, Aθήνα

Ομαδική έκθεση μαθητών φωτογραφίας

Π

ολλοί είναι εκείνοι που ξεκινούν σεμινάρια φωτογραφίας για ετερόκλητους
λόγους αλλά όσοι συνεχίζουν τελικά την συστηματική τους ενασχόληση
μετά τον πρώτο χρόνο, είναι ένα καλό δείγμα για το πιο σοβαρό ενδιαφέρον τους.
Οι δευτεροετείς λοιπόν μαθητές του BlackBox Photography μας παρουσιάζουν
ασπρόμαυρη και έγχρωμη δουλειά τους, ο καθένας με το προσωπικό του στιλ.
Συμμετέχουν οι Άννα Αξαοπούλου, Ξανθή Γκικοπούλου, Κωνσταντίνος
Ζαρμακούπης, Βασίλης Θώδης, Στάθης Καραναστάσης, Κατερίνα Μαργέτη,
Δήμητρα Παπακώστα, Κατερίνα Ρουμελιώτη, Κώστας Συνοδινός, Δήμητρα
Τσαράβα, Άγγελος Φλεβοτόμος.
Διάρκεια: Έως 22 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Λέκκα 31 και Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα
Πληροφορίες: www.blackbox-photography.com

STOP PRESS

Π

ριν λίγες ημέρες σε εντυπωσιακά εγκαίνια γνωστής νεοϋορκέζικης γκαλερί, ένας συντάκτης των artnews έκανε ένα
δημοσιογραφικό παιγνίδι, ρωτώντας διάφορους θαμώνες “Ποιά είναι η πιο τρελή εμπειρία που είχατε ποτέ σε εγκαίνια
έκθεσης”. Όλοι απάντησαν διάφορα, αλλά ίσως το πιο ουσιαστικό να το είπε ο εικαστικός κι επιμελητής Keith Coventry:
“Τίποτα στην πραγματικότητα, είνια αρκετά βαρετά σε σύγκριση με όσα συμβαίνουν όταν απλώς περπατάς στο δρόμο. Οι
παράμετροι των καλλιτεχνικών εγκαινίων είναι αρκετά προδιαγεγραμμένοι, δεν είναι;”…
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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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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...
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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
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης
MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom

Cover_.indd 1

28/9/2017 5:00:52 μμ

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά...

Cover.indd 1
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
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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
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
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Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών
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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
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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
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