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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

        �.'�! �� selfies, ;<�/ ��... slofies!
Ένα ακόμη κόλπο του marketing ή ένα ακόμη προσιτό δημιουργικό εργαλείο;

Το χειρότερο απ’ όλα όμως είναι η διαπίστωση ότι τα μεγάλα «παραδοσιακά» φωτογραφικά 

εργοστάσια μένουν έξω από το παιγνίδι. Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν -αλλά ούτε ίσως το 

θέλουν- τους κολοσσούς που παράγουν τα smartphones. Γνωστά πράγματα θα πείτε. Σύμφωνοι. 

Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Το γεγονός ότι αυτός ο θανάσιμος ανταγωνισμός 

γέννησε εξαιρετικά εργαλεία δουλειάς για τους φωτογράφους και βιντεογράφους. Ιδού ένα 

πρόσφατο παράδειγμα. Παρακουλούθησα πριν λίγες μέρες  την παρουσίαση του νέου iPhone 11 

και την νέα λειτουργία “slofie” που ενσωματώνει. Τι κάνει αυτή η λειτουργία; Με το απλό πάτημα 

ενός κουμπιού έχει κανείς σε slow motion μία σκηνή. Πιθανότατα να το κάνουν ήδη smartphones 

και άλλων εργοστασίων. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα αλλά στο ότι κάτι τέτοιο μόλις λίγα χρόνια 

πριν ήταν τεχνικά ανέφικτο. Το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με την 

κινούμενη εικόνα. Αν καθίσει δε κανείς ν’ απαριθμήσει πόσα τέτοια φοβερά και τρομερά, σε σχέση 

πάντα με το πρόσφατο παρελθόν, κάνουν τα smartphones θα μείνει άφωνος! 

Όχι, δεν είναι επινοήσεις του marketing που στοχεύουν αποκλειστικά και μόνον στις αυξήσεις των 

πωλήσεων. Είναι παράλληλα και εξαιρετικά εργαλεία δουλειάς τα οποία στην κυριολεξία λύνουν 

τα χέρια των δημιουργών τόσο από οικονομικής όσο και από τεχνικής σκοπιάς. Με άλλα λόγια: 

Ποτέ άλλοτε ο κλάδος μας δεν είχε στη διάθεσή του τόσο φθηνά, τόσα πολλά και τόσο 

δημιουργικά εργαλεία. Ας δούμε λοιπόν την θετική πλευρά των τεχνολογικών εξελίξεων κι ας 

προσπαθήσουμε να την εντάξουμε με τόλμη και φαντασία στη δουλειά μας. 

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Το χάσμα μεταξύ των 

smartphones και των 

ας πούμε «παραδοσιακών» 

φωτογραφικών μηχανών όλο 

και βαθαίνει. Μέρα με τη μέρα 

γίνεται κατανοητό ότι από τη 

μια μεριά έχουμε στη τσέπη 

μας ένα ακομπλεξάριστο 

εργαλείο που κάνει σχεδόν 

τα πάντα κι από την άλλη ένα 

βαρύγδουπο σύστημα που 

κάνει ελάχιστα πράγματα. 

Το ότι τα κάνει τέλεια δεν 

αλλάζει φευ την άποψη της 

πλειψηφίας των χρηστών.

PHILIP KOTLER Καθηγητής marketing στο ΜΙΤ                                                                                             

https://www.youtube.com/watch?v=kfRgeUgZgV4
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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! 

����
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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


������ 473 •  �����	
 23 ������	I�� 2019 �����
 6

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

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 αστεία μας ...φύση
Μέσα από τους finalist των Comedy Wildlife Photography Awards

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, 

)"**���+���( �," & 5�8;5�(<: 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 

�"*"5(!

http://photobusiness.gr/images/comedywildlifephoto.html
www.photo.gr
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* Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 16/09/2019 έως 31/10/2019. Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια. 
Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, για όσο υπάρχει απόθεμα. Μάθετε περισσότερα: www.canon.gr/upgradetocanon.

Live for the story_

ΑΝΑΝΕΩΣΕ
ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΟΥ
Αντάλλαξε την παλιά σου λειτουργική 
φωτογραφική μηχανή, DSLR ή mirrorless, 
και κέρδισε έκπτωση για την αγορά μιας 
νέας μηχανής Canon Full Frame*.

https://www.canon.gr/upgradetocanon
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X-Pro3 
H τέλεια digital rangefinder 

ή ένας από τους λόγους για τους οποίους το brandname Fujifilm δεν αποτελεί παρελθόν!

Κάποτε ήταν οι τέσσερις 

μεγάλοι της “χημικής” 

φωτογραφίας. Tεράστια 

ονόματα με απίστευτες 

κεφαλαιοποιήσεις 

αντίστοιχες της σημερινής 

Apple. Ονόματα που 

προκαλούσαν δέος. Κοdak, 

Agfa, Polaroid και Fujifilm. 

Σήμερα επιβιώνει μόνον 

η τελευταία. Και δεν είναι 

τυχαίο. Στάθηκε η μοναδική 

από τους τέσσερις με όραμα 

και σχέδιο και πίστεψε 

εξ αρχής στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό. Έβγαλε τις 

πρώτες superzoom compact, 

κάποιες πολύ καλές 

ψηφιακές, πρωτοποριακούς 

αισθητήρες και πρόσφατα 

την πετυχημένη σειρά 

X με τους αντίστοιχους 

σπουδαίους φακούς Fujinon 

XF καθώς και την σπουδαία 

σειρά medium format GFX. 

Από την προσoxή των σχεδιαστών δεν ξέφυγαν οι τηλεμετρικές. Η Leica παρόλη την 

προηγούμενη ακτινοβολία της έχει αποτύχει να προσεγγίσει αποτελεσματικά τους 

σκληροπυρηνικούς των rangefinder. Aντίθετα oι μηχανικοί της Fujifilm με την compact APS-C 

Χ100 και τις επόμενες της σειράς κατάφεραν να φτιάξουν μια cult camera, το πιο κοντινό 

υβρίδιο ψηφιακής και rangefinder, στα ίχνη των θρυλικών Leica M και τολμώ να πω συγκρίσιμη 

ποιότητα οπτικών. Και μάλιστα σε κόστος κλάσματος σε σχέση με τα δυσθεώρητα ύψη τιμών των 

προϊόντων από το Solms. Κάτι αντίστοιχο είναι και η σειρά X-Pro με εναλλακτούς φακούς, 

η rangefinder ομόλογη της σειράς Χ-Τ. Μέχρι στιγμής αναρωτιόμασταν γατί δεν έχει 

παρουσιαστεί η τρίτη γενιά δηλ. η Χ-Pro3 ενώ η Χ-Τ3 σπάει ρεκόρ πωλήσεων, έχοντας προ 

πολλού λύσει τα προβλήματα αργής εστίασης της πρώτης γενιάς. Η απάντηση δόθηκε στην 

ημερίδα Fujifilm X Summit, στις 20 του μηνός στο Τόκιο όπου οι ειδικοί της εταιρίας άφησαν 

να κυκλοφορήσουν κάποια μόνον στοιχεία από την επικείμενη Χ-Pro3, διαλύοντας τις όποιες 

αμφιβολίες και διαδόσεις ότι θα καταργούνταν δήθεν οι rangefinder Χ.

Όχι μόνον δεν καταργείται η “παράλληλη” αυτή σειρά αλλά εκτοξεύεται σε νέα σχεδιαστικά 

ύψη. Θα κατασκευάζεται από τιτάνιο, μεταλλικό κράμα που είναι εξαιρετικά ανθεκτικό αλλά και 

δαπανηρό στην κατεργασία, θα έχει καθ όλες τις ενδείξεις παρόμοια ηλεκτρονικά μέρη με την 

Χ-Τ3 αλλά ξανασχεδιασμένο και πολύ βελτιωμένο EVF παράλληλα με το οπτικό τηλεμετρικό 

σκόπευτρο και στην πίσω πλευρά θα έχει διπλής όψης οθόνης. Η τελευταία από την μία όψη θα 

έχει στο κέντρο ένα τετράγωνο AMOLED “παράθυρο” με τις βασικές ενδείξεις λειτουργίας ή το 

εικονίδιο του φιλμ που προσομοιώνει (όμοιο ακριβώς σε διαστάσεις με το τετραγωνο χαρτονάκι 

του φιλμ 135 που έμπαινε στην πλάτη των φιλμάτων ρεφλέξ) και απο την άλλη θα είναι 

κανονική LCD αλλά θα αρθρώνεται προς τα κάτω για waist level finder λειτουργία. 

Αν αυτό δεν είναι ευρηματικό design, αναρωτιόμαστε τι άλλο να πούμε...

Περισσότερα θα ξέρουμε στις 23 Οκτωβρίου κατά την επίσημη αναγγελία αλλά οι φίλοι της 

Fujifilm και όλοι όσοι ενδιαφέρονται αξίζει να παρακολουθήσουν το σχετικό video 

www.youtube.com/watch?time_continue=4255&v=1cvNBULS3tM που οφείλουμε στο 

www.fujirumors.com/page/2/
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

www.youtube.com/watch?time_continue=4255&v=1cvNBULS3tM
www.youtube.com/watch?time_continue=4255&v=1cvNBULS3tM
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�� DJ8�LMNNONPQRR�@S9=I<8@HA:�63K8D:� 934��MTOUV� J@982;#� �60D;526JD3� 80C� 9H4�
E36H=5<IHAJ4�;0HEHWX;H4�284V�3��MTOU�Y�?�;1D8H�618�6HA<WD�EH829F2;SDV� H2K5<:�
@S9=I<8@HA:�63K8D:�0Z:<=54�AFE<=5�0=5�50;<JK;H�9C2=�293D�@S9=I<8@18�C2=�
A8H�293�7HD9;=2AC0323#�&�;08D82989HA:�6=D9=B<8�Y�0=5�EH8[J9;HV�X;AZ;HEWD;H�93D�
;0C6;D3�I;DHF�@8AWD/������YV�08<JK=D9F4�284�93�E5D89C9398�D8�80=950WD;9;�
80129;598�;5A<HD;14�;HACD;4�6;�98KB9398�A8H�JZ;IK=\�618�8DW9;<3�=09HA:�80CE=23�
0=5� ;1D8H� 8D86@H27:9398� �MTOU#� �D5]W29;� 9=� C<86F� 284� 6;� 93D� Y� ?� 2:6;<8#�

Damkalidis Nikon Z6.indd   1 23/5/2019   6:18:20 μμ

https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/mirrorless/enthusiast/z-6-camera-body
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Αυτό το διάστημα, το δημοσιογραφικό επιτελείο μας ετοιμάζεται 

πυρετωδώς για το νέο μονοθεματικό τεύχος, με ειδικό αφιέρωμα 

στο Photo Storage, στην αρχειοθέτηση φωτογραφιών και όλες τις 

σημαντικότατες παραμέτρους της. Κατά τη διάρκεια της σχετικής έρευνας, 

σε διάφορα φωτογραφικά αρχεία της χώρας, μελέτησα και τις ψηφιακές 

συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης (www.nationalgallery.gr). 

Πλήθος παλαιών και νεότερων, ψηφιοποιημένων, φωτογραφιών που 

απεικονίζουν πολλά ενδιαφέροντα, χωρισμένα σε διάφορες ξεκάθαρες 

και λιγότερο σαφείς κατηγορίες, όπως αθλητισμός, αρχαιότητες, 

πανοράματα, σκηνές δρόμου (;) και πολλά άλλα. Αλλά ήταν δύο 

φωτογραφίες που ξεχώριζαν για κάποιους λόγους: μία εικόνα με τίτλο 

“Αυλή Εθνικής Πινακοθήκης, στο μέσον Σάτυρος Γ. Χαλεπά”, με το άγαλμα 

του υπέροχου Τήνιου γλύπτη να βρίσκεται περικυκλωμένο από χωμάτινο 

έδαφος και πρόχειρα στοιβαγμένες δοκούς και μια δεύτερη εικόνα όπου 

απεικονίζεται μία εντυπωσιακή αρχιτεκτονική μακέτα - διαβάζοντας τον 

τίτλο, επιβεβαιώνεται κανείς: “Μακέτα κτηρίου Εθνικής Πινακοθήκης του 

οικοπέδου Ριζάρη, Αθήνα”. 

Το αξιοσημείωτο όμως δεν είναι βέβαια η φωτογραφία της μακέτας, 

το εντυπωσιακό είναι ότι προέρχεται από το… 1956! Και τώρα, 63 χρόνια 

μετά, είμαστε πάλι στην αναμονή για την επέκταση της (στην επίσημη 

ανακοίνωση διαβάζουμε ότι έχει “κλείσει από τον Μάρτιο 2013, διότι 

έχουν ξεκινήσει εργασίες επέκτασης”). Θυμίζουμε ότι μία από τις τελευταίες 

εκθέσεις που αφορούσαν - και - στην τέχνη της φωτογραφίας ήταν 

η μεγάλη αναδρομική του Λουκά Σαμαρά, το 2005… 

Αυλή Εθνικής Πινακοθήκης, στο μέσον Σάτυρος Γ. Χαλεπά.  

Αθήνα, π. 1955 22,8 x 16,9 εκ. Φ/ΚΤ.ΕΠ.117

Μακέτα κτηρίου Εθνικής Πινακοθήκης του οικοπέδου Ριζάρη, 

Αθήνα, π. 1956, 14 x 12,2 εκ

www.nationalgallery.gr/library/el/cifiakes_sulloges/index.html
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https://www.konicaminolta.com.gr/el-gr/hardware/professional-printing/accuriopress-c83hc


������ 473 •  �����	
 23 ������	I�� 2019 �����
 12

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

  

X-Rite 
Νέα συστήματα 
καλιμπραρίσματος i1 Display 
Studio και ProPlus

Το i1 Display Pro έχει αναδειχθεί στην 

κορυφή των πωλήσεων ανάμεσα 

σε φωτογράφους, γραφίστες, prepress 

επαγγελματίες κλπ. για καθήκοντα 

χρωματκών ρυθμίσεων σε input. Με τα 

νέα μοντέλα ι1Display Studio και Pro 

Plus η κατασκευάστρια εταιρία Xrite 

απσκοπεί να καλύψει κάθε πτυχή της 

αγοράς. To πρώτο συνοδεύεται από το 

καινούργιο software i1Studio με νέα 

εργαλεία καλιμπραρίσματος Flare Correct, 

Intelligent Iterative Profiling και X-Rite 

Ambient Light Measurement. Υποστηρίζει 

τα πρότυπα r NTSC, PAL, DCI-P3, SECAM, 

Rec. 709 και Rec. 2020.  επίσης μπορεί 

να ομαδοποιήσει το καλιμπράρισμα ως 

τεσσάρων οθονών ταυτοχρόνως για multi 

monitor setup όπως π.χ. σε συστήματα 

μοντάζ. Το μοντέλο ProPlus έρχεται με 

το αντίστοιχο κολορίμετρο το οποίο έχει 

διευρυμένη γκάμα μετρήσεων ως 2000nits 

ειδικά για ΗDR monitor ενώ συνοδεύεται 

από το software i1Profiler. Kαι τα δύο 

είναι κατάλληλα για ρυθμίσεις monitor, 

τηλεοράσεων, projector και κινητών 

τηλεφώνων/tablet. 

Lowepro
Ανάληψη της αντιπροσωπείας από την εταιρεία Photozone 

Η εταιρεία Photozone, διευρύνοντας την συνεργασία της με τον όμιλο 

Vitec, ανέλαβε από την 1η Σεπτεμβρίου την επίσημη αντιπροσώπευση 

των προϊόντων Lowepro. H κίνηση αυτή ακολουθεί την πετυχημένη 

αντιπροσώπευση από την εταιρεία των προϊόντων Joby που επίσης 

ανήκουν στον όμιλο Vitec. 

Η Lowepro είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες προϊόντων μεταφοράς 

και προστασία φωτογραφικού, video και drone εξοπλισμού. Η γκάμα της 

περιλαμβάνει τσάντες μεταφοράς, backpack σακίδια, βαλίτσες και ότι άλλο 

χρειάζεται ο σύγχρονος φωτογράφος.  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 

τηλ. 210 9842842 ή στο e-mail: info@photozone.gr . 

Η Photozone αντιπροσωπεύει επίσης τις ακόλουθες 

εταιρείες: Tamron (φακοί), Hoya (φίλτρα 

φωτογραφικών μηχανών), Νissin (φορητά 

φλάς), Benro (τρίποδα, κεφαλές, τσάντες, 

συστήματα στήριξης κτλ), Samyang 

(φακοί, φίλτρα), Lenspen (συστήματα 

καθαρισμού του φωτογραφικού μας 

εξοπλισμού), Joby (τρίποδα, αξεσουάρ 

κινητών), Tenba (φωτογραφικές 

τσάντες), MeFoto (τρίποδα), JJC – Kiwi 

(φωτογραφικά αξεσουάρ), Meike 

(battery grip, φλας, αξεσουάρ) και 

πληθώρα φωτογραφικών αξεσουάρ. 
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http://www.stamos.com.gr/
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�uawei
Mate 30Pro

Σε μεγάλη press conference στο Μόναχο η Huawei 

προχώρησε στην πανευρωπαϊκή παρουσίαση του Μate 

30Pro που διαδέχεται το άκρως πετυχημένο Μate 20Pro. Tα 

πολυσυζητημένα προβλήματα της εταιρίας με την αμερικανική 

κυβέρνηση, προφανώς έχουν αποτελέσει μοχλό πίεσης αφού 

δεν επιτρέπεται η χρήση του Playstore και άλλων υπηρεσιών 

της Google. Γι αυτό η απόλυτη έμφαση στο Mate 30Pro 

δόθηκε στο φωτογραφικό υποσύστημα όπου άλλωστε παίζεται 

και η μάχη των εντυπώσεων. Στην εμφάνιση της συσκευής 

κυριαρχεί το Halo Ring στο κέντρο της πίσω πλευράς, δηλ. ένα 

δακτυλιοειδές εξόγκωμα που περιβάλλει τις κάμερες.  Πρώτα 

έχουμε την υπερευρυγώνια κάμερα 40Megapixel με σένσορα 

1/1,7in. εστιακή απόσταση ισοδύναμη με 17mm και φωτεινότητα 

φακού f/1,8. Μετά βρίσκουμε την ευρυγώνια κάμερα εστιακής 

απόστασης αντίστοιχης 27mm, πάλι με 40Megapixel και 

αισθητήρα 1/1,7in. και κατά τρίτο λόγο κάμερα με stabilized 

τηλεφακό αντίστοιχο 80mm φωτεινότητας f/2,4. Οι κάμερες 

υποβοηθούνται στο έργο τους από το οπτικό βοήθημα Time 

Of Flight (που κακώς αναφέρεται από πολλούς ως κάμερα και 

δεν είναι τίποτε παραπάνω από υπερυθρη λυχνία). Μετρώντας 

με απόλυτη ακρίβεια το χρόνο ανάκλασης στις επιφάνειες των 

αντικειμένων υποβοηθείται η εστίαση, ο υπολογισμός βάθους 

πεδίου κλπ. Το P30Pro χρησιμοποιεί τελευταίας γενιάς chip Kirin 

990 με δυνατότητες 5G , ενσωματωμένο νευρωνικό controller 

για υποστήριξη λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης κλπ. στη θέση 

της οθόνης βρίσκουμε  μια καμπυλωτή στα άκρα OLED μεγέθους 

6,53in. και ανάλυσης 2400x1176pixel. 
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� �� 310€
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���� Cash Back

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι: Παλαιστίνης 8, 17455 Αθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr 

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο

δίκτυο καταστημάτων

� �������� 	���� 
���
������ �	���� Tamron
& ����
� ��� 31 ��������� � ����� 
�	�����
�� ��� 	���
�����.

https://photozone.gr/
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Lacie
Πολύ σκληρά για να πεθάνουν SSD

Για τους φωτογράφους που πηγαίνουν σε αποστολές ή κάνουν 

λήψεις on location, ταιριάζουν “γάντι” τα νέα αποθηκευτικά 

μέσα της γνωστής Lacie, ονομαστής και για το design. H νέα σειρά 

Rugged SSD Pro και Boss SSD, προσφέρει απεριόριστη αντοχή και 

μοντέρνα εμφάνιση. Το πιο αξιοσημείωτο προϊόν της σειράς είναι 

το Rugged SSD Pro που περιέχει στο εσωτερικό δίσκο Seagate 

Firecuda NVMe με δυνατότητα διαμεταγωγής δεδομένων ως 

2,8Gb/sec. και ταχύτατα interfaces Τhunderbolt 3.0 και USB 3.1. 

Παρόμοιες επιδόσεις είναι επαρκείς ακόμη για κινηματογραφιστές 

που κάνουν λήψεις video 8K. Δεύτερο τη τάξει προϊόν είνια το 

Rugged SSD με χαμηλότερες επιδόσεις ως 950ΜΒ/sec. κατάλληλες 

όμως για video 4K. Το πιο ενδιαφέρον για τους φωτογράφους 

είαν το Rugged Boss SSD που περιέχει “απλό” δισκάκι SSD 1TB 

και δίνει ταχύτητα 430ΜΒ/sec. ενσωματώνει όμως card reader για 

άμεση μεταφορά αρχείων από την κάρτα μνήμης προς το δίσκο 

και oθόνη με ενδειξεις για την απομένουσα χωρητικότητα, τη 

μπαταρία κλπ.

Photokina 2020
Οι πρώτες απώλειες: Νikon, Leica και Olympus

Δεν θα το περίμενε κανείς ποτέ. Είναι δυνατόν να απουσιάσουν μεγάλοι παίκτες 

του Ιmaging από το μακροβιότερο και μεγαλύτερο παγκόσμιο εκθεσιακό 

γεγονός του κλάδου; Κι όμως... Η έκπληξη επιφυλασσόταν επιμελώς διατυπωμένη 

σε κάποιες από τις αράδες του δελτίου τύπου”‘Photokina 2020: An Industry in Transformation, a Decisive Chance for the Future” 

που υπογράφει ο πρόεδρος και CEO της Κοln Messe Gerald Bose. Αφού πρώτα αναφέρεται στον μετασχηματισμό του κλάδου και τα 

προβλήματα με τις πτώσεις πωλήσεων, ευχαριστεί τις εταιρίες που έχουν κλείσει συμμετοχή και αποκαλύπτει την απόφαση των τριών 

εταιριών Νikon, Leica και Οlympus να μην παρευρεθούν στην επικείμενη διοργάνωση του 2020, μια είδηση που έρχεται σαν σοκ για 

τους φίλους του imaging. Για όσους έχουν συνδέσει τη Photokina με τον παλμό της φωτογραφικής αγοράς και την διαρκή συμμετοχή 

των παραπάνω εταιριών σε όλη τη διαδρομή από το 1950 ως το 2018. είναι γεγονός ότι η μετάβαση από τη διετή στην ετήσια 

διοργάνωση έχει προκαλέσει πολλούς τριγμούς και αντιδράσειες αλλά τίποτε αυτού του ...σεισμικού μεγέθους.
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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/


������ 473 •  �����	
 23 ������	I�� 2019 �����
 18

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

Canon i-SENSYS 
LBP852Cx
Νέος έγχρωμος laser A3

O έγχρωμος laser επιτραπέζιος A3 Canon i-SENSYS 

LBP852Cx ταιριάζει σε πληθώρα εφαρμογών. 

Μπορεί είτε να τοποθετηθεί άνετα στο γραφείο είτε 

να προστεθούν κασέτες, που τον καθιστούν μια 

αυτόνομη μονάδα μεγάλης παραγωγικότητας. Με 

το νέο printer τυπώνετε τα πάντα, από φυλλάδια 

A6 μέχρι και πανό 1.200 mm. Η λειτουργία Point 

of Purchase (POP) Optimisation, κάνει τα χρώματα 

εντονότερα και πιο λαμπερά, βοηθώντας σας να 

στείλετε ένα ηχηρό μήνυμα με κάθε σας εκτύπωση. 

Για πρώτη φορά, ο συγκεκριμένος εκτυπωτής είναι 

συμβατός με το software Canon PosterArtist Lite, το 

οποίο είναι διαθέσιμο για λήψη χωρίς χρέωση από το 

website της Canon. Με πολλά έτοιμα πρότυπα που 

προσαρμόζονται εύκολα, μπορείτε να δημιουργήσετε 

και να εκτυπώσετε εντυπωσιακά υλικά με εύκολο 

τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον i-SENSYS 

LBP852Cx μπορείτε να βρείτε εδώ.

�����
 18

YS 

ο 

το 

τε 



������ 473 •  �����	
 23 ������	I�� 2019 �����
 19

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

https://www.arxphotolab.gr/
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����� ��� video Nikon Z 6
Oλοκληρωμένη και προσιτή λύση για 

βιντεογράφους

Tο βασικό κιτ video Nikon Z 6 απευθύνεται σε επαγγελματίες 

και δημιουργούς περιεχομένου videο και περιέχει όλα 

τα απαραίτηταα σε δελεαστική τιμή πακέτου. Το κιτ 

περιλαμβάνει τη mirrorless Nikon Z 6 και τον προσαρμογέα 

μοντούρας FTZ που εξασφαλίζει τη συμβατότητα με 

πολλούς φακούς NIKKOR μοντούρας F. Το ενσωματωμένο 

οπτικό σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR) πέντε αξόνων 

συνεργάζεται με το ηλεκτρονικό VR για να παρέχει σταθερές 

λήψεις, ενώ υποστηρίζεται και το ανοικτό πρωτόκολλο 

Atomos για συνεργασία με το Atomos Ninja V που 

περιλαμβάνεται. Η ενημέρωση firmware που πρόκειται να 

κυκλοφορήσει αργότερα κατά τη διάρκεια του έτους, θα 

υποστηρίζει εγγραφή ProRes RAW της Apple από την έξοδο 

RAW της φωτογραφικής μηχανής, όταν χρησιμοποιείται 

το Atomos Ninja V. Το σύστημα υποστήριξης SmallRig της 

φωτογραφικής μηχανής, διαθέτει επάνω τοποθετημένη λαβή 

για ομαλότερη καταγραφή video.

http://www.notios.gr/mathima_photographias.html
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���.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977, 

e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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SC-F6200

SL-D800

T Series

�������� | ��������� | ������ ��������

P Series

�������� Sublimation

https://kabanaos.gr/
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Google Pixel 4
Αποκάλυψη τώρα...

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι στραμμένο στα 

top of the range smartphones που δινουν το 

ρυθμό της τεχνολογίας. Μετά την παρουσίαση του 

iPhone 11, τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Google 

και το επερχόμενο Pixel 4. Mια διαρροή λοιπόν του 

συνοδευτικού Camera app, έδωσε την ευκαιρία σε 

κάποιους software engineers να κάνουν αντίστροφη 

ανάλυση και να βρουν κάποιες λειτουργίες του 

smartphone. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις ενδείξεις, 

θα έχει λειτουργία motion blur που θα επιτρέπει 

την καταγραφή κινούμενων αντικειμένων στο 

εμπρός πλάνο αλλά με θολωμένο το πίσω πλάνο, 

βελτιωμένη λειτουργία Night Sight με έμφαση στην 

αστροφωτογραφία, δυνατότητα εστίασης του πολικού 

διαγράμματος απόκρισης του μικροφώνου (κάτι που 

υπάρχει στο iPhone11, το Galaxy Note 10 και κάποια 

μοντέλα της LG), λειτουργία Dynamic Depth Format 

που μοιάζει με το Time of Flight άλλων ανταγωνιστικών 

κινητών, Photobooth mode όπου το κινητό αυτόμστα 

φωτογραφίζει όποιον χαμογελάσει ή κάνει αστείες 

γκριμάτσες κλπ. Η επίσημη αναγγελία τοποθετείται 

μέσα στον Οκτώβρη.
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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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Sony FX9
Στον αστερισμό του 6Κ video

Μόλις διέρρευσαν τα πρώτα πληροφοριακά στοιχεία για την αναμενόμενη Sony 

FX9, τη νέα XDCAM με 6Κ αισθητήρα, υβριδικό autofocus και μοντούρα 

e-Mount. Eίναι σχεδιασμένη με επίκεντρο τον αισθητήρα Exmor R 6K με δυναμική 

περιοχή 15stop, διπλή βασική ευαισθησία ISO800 και ISO 4000 σε S-Log3 που 

προέρχεται από την οικογένεια Venice. Προς το παρόν γράφει 4Κ 3840x2160 4.2.2 με 

υπερδειγματοληψία και 10bit βάθος χρώματος με δεδομένο ότι η υποστήριξη 6Κ θα 

υλοποιηθεί με μεταγενέστερο update. Eπίσης είναι ικανή για full HD στα 120fps.

Ισχυρό σημείο αποτελεί το υβριδικό autofocus 561 σημείων phase detect που 

καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το καρέ και συγκεκριμένα 94% του πλάτους και 96% του 

ύψους. Τέλος περιλαμβάνεται μεταβλητό ηλεκτρονικό neutral density φίλτρο.

Epson Ecotank
Καιρός για αγορές χάρη στην ειδική προωθητική ενέργεια με μείωση ως 100 ευρώ!

Η νέα προωθητική ενέργεια Cashback της Epson αφορά printer σειράς EcoTank. Mε την αγορά oρισμένου έγχρωμου 

ή μονόχρωμου εκτυπωτή EcoTank οι καταναλωτές επωφελούνται αφενός από την εξοικονόμηση μελανιών έως 

και 3 χρόνια και αφετέρου από την επιστροφή χρημάτων, ύψους €25 έως και €100, ανάλογα με το προϊόν.

Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορά ενός εκ των επιλεγμένων εκτυπωτών της Epson από την 1 

Σεπτεμβρίου 2019 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019, με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην επίσημη σελίδα 

της Epson, εντός 30 ημερών από την αγορά του προϊόντος. Η επιστροφής χρημάτων θα γίνεται μέσω τραπεζικής 

μεταφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και όρους στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Epson εδώ.

Παράλληλα και συνδυαστικά, οι καταναλωτές, με αγορές 

επιλεγμένων εκτυπωτών, ανάμεσα στους οποίους και όσοι 

συμμετέχουν στην ενέργεια cashback, έχουν τη δυνατότητα 

να επωφεληθούν του προγράμματος επέκτασης εγγύησης σε 

3 έτη, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση στην επίσημη 

ιστοσελίδα της εταιρείας, εντός 30 ημερών από την αγορά του 

προϊόντος. Με το πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης, η Epson 

παρέχει στους κατόχους δημοφιλών εκτυπωτών διευρυμένη 

ασφάλεια και επιπλέον κίνητρο.

http://epson.presspage.com/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CF%84%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%84%CE%AE-EcoTank-%CF%84%CE%B7%CF%82-Epson-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CF%89%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CF%89%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-100-%E2%82%AC/
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Σουλίου 21, Αγ. Δημήτριος, 
Τ: 210 3314897 
Εmail: info@oneprintlab.gr

����� ��� ���	
�� 
� ���� 
�� www.oneprintlab.gr

�
� ��	���� ������� ������� 10% 
�� ��� �	��� 
� �
	
�����
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· ��
��������	 ��� fine-art ��
������	 �� �� 
� ������

· Metal prints & wood prints by Chromaluxe

· USB & USB boxes (����	 ������
� ���
�
� ����������	)

· Photo boxes, album boxes, ����	 ����� & ����������	

· !����
� ��� �������, �������	 �.�.

· "�������	 ��� ��
��������	 �������	

· "��� sublimation blank # ��� ��
�������

· "��������	 ��� ����������� film

· "
�����# ����������, ��������
��� �����
� �� �
����� ����   

ONEPRINT LAB
O ����������	�
 ��������
 ��
!

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

OnePrintLab Business 80_Final.indd   3 23/8/2019   4:18:13 μμ

https://www.oneprintlab.gr/
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& 25 International Short Film Festival in Drama

15 ως 22 Σεπτεμβρίου 2019

Το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας είναι γνωστό όχι μόνον στο Πανελλήνιο αλλά και διεθνώς. Αποτελεί δε 

μεγάλη τιμή η βράβευση ακόμη και η διάκριση ενός φίλμ που συμμετέχει στο διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ. Όλοι οι 

ενασχολούμενοι με την δημιουργία ταινιών μικρού μήκους και όχι μόνον δίνουν κάθε χρόνο το παρόν στην όμορφη Δράμα 

για να δουν και να κρίνουν από κοντά τι συμβαίνει σε αυτόν τον άκρως δημιουργικό χώρο-φυτώριο μεγάλων σκηνοθετών και 

δημιουργών του κινηματογράφου. Από αυτή την λαμπρή γιορτή της κινούμενης εικόνας δεν θα μπορούσε να λείψει και το Τμήμα 

Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής το οποίο εκπροσωπήθηκε από το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών του «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα & Κινούμενα Γραφικά» με επικεφαλής τον καθηγητή 

Γρηγόρη Βλασσά. Οι δεκάδες εκατοντάδες επισκέπτες του Φεστιβάλ και φυσικά όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν τόσο για το κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φωτογραφίας όσο φυσικά και για το Μεταπτυχικό που 

αφορά στην κινούμενη εικόνα. Θυμίζουμε ότι στις πανελλήνιες εξετάσεις οι προτιμήσεις των υποψηφίων κατατάσσουν το Τμήμα 

Φωτογραφίας στις πρώτες θέσεις ενδιαφέροντος με τον τελευταίο εισαγόμενο να έχει βαθμό πολύ πάνω από τη βάση.

Μερική άποψη από τον αίθριο χώρο του Φεστιβάλ όπου καθημερινά κτυπούσε η καρδιά των μικρομικάδων του 42 Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών 
Μικρού Μήκους & 25 International Short Film Festival in Drama

Ο  Διευθυντής Σπουδών του μεταπτυχιακού καθηγητής 
Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς, η Ουρανία Παπακώστα Διευθύντρια 
Δημοσίων Σχέσεων στον Πολιτιστικό Οργανισμό Ταινιών Μικρού 
Μήκους Δράμας και ο Νίκος Θεοδοσίου Συγγραφέας, Σκηνοθέτης 
και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Camera Zizanio «Ευρωπαϊκής 
Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας» στο 
περίπτερο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του 
Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής του 42 Φεστιβάλ Ελληνικών 
Ταινιών Μικρού Μήκους. Από αριστερά ο σκηνοθέτης και 
Διευθυντής του Φεστιβάλ Ολυμπίας Δημήτρης Σπύρου και 
η σκηνοθέτις Μαρία Λάφη με τον Δρ. Γρηγόρη Βλασσά καθηγητή 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής & Διευθυντή Σπουδών του Π.Μ.Σ.  
στο περίπτερο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
«Παραγωγή Βίντεο Οπτικοακουστικά Μέσα & Κινούμενα 
Γραφικά» του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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http://www.fisheye.gr/
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Μπορεί η θάλασσα να είναι ελεύθερη; 

Στη νέα του ατομική έκθεση, ο γνωστός 

Έλληνας φωτογράφος αποτίει έναν ιδιαίτερο 

εικαστικό φόρο τιμής στην ελευθερία που 

αποπνέει, ή που πρέπει να έχει η θάλασσα ως 

οντότητα. Μπορεί η θάλασσα να αποκαλεσθεί 

ελεύθερη; Η ελευθερία δεν είναι άλλωστε μία 

θεωρητική επινόηση του ανθώπου; 

O Γερόλυμπος φωτογραφίζει πλάνα που 

γεμίζουν όλο το κάδρο με το αγαπημένο 

υγρό στοιχείο σε διάφορες εκφάνσεις του. 

Εμπνευσμένος από τον Ολλανδό πατέρα του 

Διεθνούς Δικαίου Hugo Grotius (1583-1645) ο 

οποίος εισήγαγε το θεσμό των Χωρικών Υδάτων, 

θεωρώντας ότι πέραν μιας απόστασης από τα 

παράλια, η θάλασσα ανήκει σε αυτόν που την 

ταξιδεύει, ο Γερόλυμπος οπτικοποιεί την δική του 

“«Mare Liberum» στην Γκαλερί Σκουφά, κι εμείς 

οι θεατές μπορούμε να σχηματίσουμε και τη δική 

μας άποψη. 

Διάρκεια: Μέχρι 12.10.2019

Διεύθυνση: Σκουφά 4, Κολωνάκι

Πληροφορίες: www.skoufagallery.gr
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https://akto.gr/studies/photography-el/
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H Αθήνα του σήμερα (;)

Πώς μπορεί ένας φωτογράφος να αποτυπώσει τις προσωπικές του παρατηρήσεις για την Αθήνα και τους Αθηναίους των τελευταίων 

ετών; Δεν πρόκειται για χαρούμενες παρατηρήσεις, ο ίδιος ο Κοκκινιάς σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Αυτό που με σόκαρε ήταν 

τα πρόσωπα των ανθρώπων που βρίσκονταν σε διαρκή κατάθλιψη, απόρροια της κούρασης των τελευταίων ετών και όσων έχουν 

υποστεί». Όπως πάντα, ο φωτογράφος παρουσιάζει τεράστια τυπώματα (σε συνδυασμό με λίγες μικρές εικόνες), άρτια επεξεργασμένα, 

τα οποία όμως αυτή την φορά μας υποδέχονται σε χώρους γραφείων που έχουν μείνει πολλά χρόνια κλειστά, έτσι φωτογραφικό έργο 

και χώρος αλληλεπιδρούν κάπως μελαγχολικά αλλά και με έντονο οπτικό σχολιασμό της ζωής στη σημερινή πρωτεύουσα. 

H έκθεση “Stock Images” εντάσσεται στο πλαίσιο «έργο στην πόλη», που διοργανώνει το ΝΕΟΝ, ένας οργανισμός πολιτισμού και 

ανάπτυξης που ιδρύθηκε το 2013 από το συλλέκτη και επιχειρηματία Δημήτρη Δασκαλόπουλο. Πραγματοποιείται σε επιμέλεια της 

Shoair Mavlian. 

Διάρκεια: Μέχρι 3 Νοεμβρίου 2019

Διεύθυνση: Σοφοκλέους 4, Αθήνα

Πληροφορίες: https://neon.org.gr/gr/exhibition/city-project-stock-images-panos-kokkinias/
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ESP.indd   1 28/8/2019   2:37:52 μμ

https://www.esp.gr/
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STOP PRESS
Μία από τις μεγαλύτερες φωτογραφικές 

φουάρ διεθνώς, το Unseen Photo 

Fair, πραγματοποιείται αυτό το 

Σαββατοκύριακο στο Άμστερνταμ. Αν 

σας είναι δύσκολο να βρεθείτε εκεί 

αυτοπροσώπως, υπάρχει πάντα η 

παγκοσμιότητα του διαδικτύου, όπου 

μπορείτε να δείτε ό,τι πιο σύγχρονο και 

(ίσως) πρωτοποριακό κυκλοφορεί τώρα, 

στον τομέα της φωτογραφικής τέχνης, σε 

53 γκαλερί ανά τον κόσμο. 

www.unseenamsterdam.com

	������� ��������� �!"#��
Η παλιά Ελλάδα του Fred Boissonas

Μετά την έκθεση με φωτογραφίες του αγαπημένου μας ποιητή Γιώργου Σεφέρη, έρχεται η έκθεση με τίτλο 

“Εικόνες της Ελλάδας”, μέσα από τα έργα του γνωστού φιλέλληνα Fred Boissonas. Οι εικόνες του Fred 

Boissonas ταξιδεύουν στα Ζαγοροχώρια, στο πανέμορφο τοπίο του Μονοδενδρίου Ιωαννίνων, και θα παραμείνουν 

εκεί σχεδόν έναν χρόνο, οπότε αν βρεθεί ο δρόμος σας προς τα εκεί, μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε ένα όμορφο 

εκθεσιακό κέντρο με ποιοτικές φωτογραφίες ενός ανθρώπου που ταξίδεψε κι αποτύπωσε όλη την Ελλάδα μιας 

άλλης εποχής. 

Εγκαίνια: 28 Σεπτεμβρίου 2019 & ώρα 6μμ.

Διάρκεια: Μέχρι Σεπτέμβριο του 2020

Πληροφορίες: www.rizarios.eu 
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PhotoHosting Rafael.indd   1 26/8/2019   12:40:05 μμ

https://www.blackpoint.gr/demo
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Η νέα… αναλογική εποχή

Όπως τα βινύλια ξεφυτρώνουν 

ξανά παντού δυναμικά, μετά τον 

καταιγισμό των CD, η ΕΦΕ αποφάσισε να 

επενδύσει στη δύναμη του αναλογικού εν 

μέσω της ψηφιακής οπτικής θύελλας. Αν 

ενδιαφέρεστε λοιπόν για την αναλογική 

πλευρά της φωτογραφίας, μην χάσετε την 

σχετική παρουσίαση του νέου σκοτεινού 

θαλάμου της ΕΦΕ καθώς και την ενημέρωση 

για τα μαθήματα που θα επικεντρωθούν 

στην αναλογική φωτογραφία. 

Παρουσίαση: Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 7μμ. 

Διεύθυνση: Πόντου 12 , Ιλίσια

Πληροφορίες: 

efe.analogueteam@gmail.com

�5���! �����.��!

Μπορεί να μην αφορά άμεσα στην 

τέχνη της φωτογραφίας αλλά, ως 

γνωστόν, η έβδομη τέχνη είναι απόλυτα 

συγγενική με την φωτογραφική. Το 

καθιερωμένο αθηναϊκό φεστιβάλ 

κινηματογράφου μας προτείνει φέτος, 

μεταξύ άλλων, να δούμε την τελική 

κόπια του «Αποκάλυψη τώρα» του 

Κόπολα, τη νέα ταινία μικρού μήκους 

του Λάνθιμου καθώς και 12 ταινίες, κατά 

κύριο λόγο απαγορευμένες, του παλιού 

τσεχοσλοβακικού κινηματογράφου. 

Διάρκεια: Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2019

Πού: κινηματογράφοι ΔΑΝΑΟΣ, 

ΙΝΤΕΑΛ, ΟΠΕΡΑ, ΑΣΤΟΡ

Πληροφορίες: www.aiff.gr
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Υπάρχουν τα αληθινά ψέματα; 

Μέσα από αλλόκοτα σκηνοθετημένες εικόνες, στην ατομική του έκθεση υπό τον 

αγγλόφωνο τίτλο “True Lies”, ο Γιάννης Βελισσαρίδης διερευνά τα λεπτά όρια της 

αλήθειας και του ψέματος και πώς αυτό μπορεί να αποτυπωθεί μέσα από σουρρεαλιστικά 

πορτρέτα. Ο ίδιος σε συνεργασία με την ηθοποιό Σοφία Πανάγου, δημιουργούν μια σειρά 

από πορτρέτα, όπου με την ιδιάζουσα χρήση ιατρικών εργαλείων, o θεατής καλείται να 

σκεφτεί τί μπορεί να συμβαίνει. 


#"�.�! F��)���5"�!
Οπτική περιήγηση στη Νέα Υόρκη

Η αμερικανική μητρόπολη έχει εμπνεύσει χιλιάδες 

φωτογράφους από τις πρώτες δεκαετίες της 

ιστορίας του μέσου. Αξέχαστη είναι η φωτογραφία 

του Edward Steichen “Τhe Flatiron”, του παράξενου, 

εντυπωσιακού τριγωνικού κτιρίου της Νέας Υόρκης. 

15 χρόνια μετά την πρώτη του ατομική έκθεση ο 

Ανδρέας Κατσικούδης  παρουσιάζει για δεύτερη φορά 

τη δουλειά του υπό τον τίτλο “Το μεγάλο μήλο (ΝΥ)”, 

σε επιμέλεια δική του και του Δημήτρη Ρουστάνη. 

Διάρκεια:  27- 29 Σεπτεμβρίου 2019

Διεύθυνση: Cinemarian, Σισμάνη 16, Ν. Κόσμος 

(μετρό Φιξ)

Εγκαίνια Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, 20.00

Διάρκεια: 24 Σεπτεμβρίου έως 12 

Οκτωβρίου 2019

Διεύθυνση: Art Appel Gallery, 

Νεοφύτου Βάμβα 5, Κολωνάκι

Πληροφορίες: 2111154030, 

artappelgallery@gmail.com
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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 
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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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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
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
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TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί: 
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»

Νο 20: 
PHOTO 

STORAGE

Υπό έκδοση. 
Κυκλοφορεί 
3 Οκτωβρίου

2019
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
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MINI PORTFOLIO 

Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού 

&
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Δωρεάν 
μεταφορικά*!

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

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

Συνδεθείτε μαζί μας

�����
 39

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για τη συμμετοχή σας.

Λήξη 6/10

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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