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Editorial
Πάρα πολλοί σχολιαστές
και αρθρογράφοι στον διεθνή
οικονομικό τύπο και φυσικά στο
διαδίκτυο παραλληλίζουν την
πτώχευση του ταξιδιωτικού κολοσσού
Thomas Cook με την πτώχευση το
2012 της πάλαι ποτέ κραταιάς Kodak.
Συνοψίζω την επιχειρηματολογία τους.

Κ

αι οι δύο μεγάλες πολυεθνικές
εταιρείες ιδρύθηκαν τον 19ο

αιώνα και μεγαλούργησαν τον
20ο. Κατέρρευσαν στην εποχή του
διαδικτύου και στο νέο επιχειρηματικό
περιβάλλον που αυτό δημιούργησε.
Και οι δύο εταιρείες έγκαιρα κατάλαβαν
ότι τα πράγματα άλλαζαν, ότι οι
καιροί απαιτούσαν νέες ιδέες και άλλο
επιχειρηματικό πλάνο. Δεν κατάφεραν
όμως να το αλλάξουν κι αν το έκαναν το
έκαναν με λάθος τρόπο. Με άλλα λόγια
δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν στις
νέες απαιτήσεις της αγοράς.
Η Thomas Cook επέμεινε στο γνωστό
της επιχειρηματικό μοντέλο με τα πακέτα
τουρισμού που απαιτούσε την φυσική
παρουσία του πελάτη στο φυσικό - και
δαπανηρό - κατάστημα. Παράλληλα
αρνιόταν πεισματικά να ερμηνεύσει και
κατανοήσει την ταχύτατα αυξανόμενη
τάση των νέων για επιλογή ταξιδιών
και διαμονής μέσα από πλατφόρμες
του διαδικτύου χωρίς τηλέφωνα και
μετακινήσεις σε τουριστικά γραφεία.
Το οξύμωρο με την περίπτωση της
Kodak είναι ότι πρόκειται για την
εταιρεία που πρώτη εφηύρε την
ψηφιακή φωτογραφία (1975)!
Κατάλαβε ότι το μέλλον θα πάει προς
αυτήν την κατεύθυνση αλλά θεώρησε
ότι η ψηφιακή φωτογραφία θα συνέχιζε
να τυπώνεται όπως η αναλογική...
Επένδυσε δισεκατομμύρια δολάρια

1975. O εφευρέτης της πρώτης ψηφιακής μηχανής, Steven Sasson, ποζάρει με την
εφεύρεσή του στα εργαστήρια της KODAK όπου εργάζονταν. Ζύγιζε 3.6kg
και έδινε αρχείο 0.01MPixel...

Kodak - Thomas Cook
Επιχειρηματικοί βίοι - και θάνατοι - παράλληλοι
στην ανάπτυξη της ψηφιακής φωτογραφίας μέχρι ακόμη και τις αρχές της δεκαετίας
του 2000 πετυχαίνοντας να θεωρείται τουλάχιστον στις ΗΠΑ (2005) ως ο leader της
αγοράς στην ψηφιακή φωτογραφία. Δεν μπόρεσε όμως να αντιληφθεί ότι η εκτύπωση
φωτογραφιών είχε τελειώσει, τουλάχιστον όπως συνέβαινε στην εποχή του φιλμ.
Συνέχισε στον ολισθηρό επιχειρηματικό κατήφορο εγκαθιστώντας πάνω από 10.000
τερματικά ανά την υφήλιο για την εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακά αρχεία σε
χαρτί όπως τον παλιό καλό καιρό... Μέγιστο λάθος. Η φωτογραφία είχε πλέον στραφεί
στο άυλο και δωρεάν on line περιβάλλον. Και τότε, ακόμη και αυτή την ύστατη στιγμή
η μεν Thomas Cook εξαγόρασε την Expedia για να μπει στην on line αγορά και
η Kodak την Ofoto. Η Kodak πίεζε με διάφορους τρόπους και μαρκετίστικα τεχνάσματα
τους χρήστες της Ofoto να τυπώνουν τις φωτογραφίες τους. Ήταν πλέον πολύ αργά.
Αναγκάσθηκε να την πουλήσει το 2012 έναντι 25 εκατ. δολαρίων. Την ίδια περίοδο
το Facebook εξαγόρασε το Instagram έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και όλοι
αναρωτιόμασταν τότε γιατί έδωσαν τόσα πολλά χρήματα για το Instagram...
Το Facebook δικαιώθηκε, η Kodak έκλεισε.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«O  ! " #$%! ! $&'! !#$(%,   !
" !#$(%! ! $&'! #$%...»
WINSTON CHURCHILL
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Δύο τελευταίες
θέσεις διαθέσιμες!
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Του γάμου, τα δύσκολα
Όταν η αναζήτηση πρωτοτυπίας & έμπνευσης οδηγούν σε τουλάχιστον ...αστεία αποτελέσματα

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, &)&#( +6!(: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

!;$%(: Άννα
<==>"
 &Μανουσάκη
'@: Ιωάννα
&"(:
Bασδέκη
Φωτεινή
!;$%(:
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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ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΟΛΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ
ΕΩΣ

Αναβαθμίστε τις φωτογραφικές
σας ικανότητες.

300€

Επιστροφή**

Επωφεληθείτε από τις ειδικές
εκπτώσεις για σπουδαστές σε
επιλεγμένες μηχανές, φακούς
και εκτυπωτές Canon.*

Live for the story_
*Επιστροφή χρημάτων για σπουδαστές, σε επιλεγμένα προϊόντα Canon.
**Για να λάβουν μέρος στην προωθητική ενέργεια Επιστροφής χρημάτων, οι συμμετέχοντες πρέπει να αγοράσουν ένα προϊόν προωθητικής ενέργειας από συμμετέχοντα
σημεία λιανικής πώλησης εντός της Ελλάδας μεταξύ 1/8 και 31/12/2019. Τα αιτήματα πρέπει να υποβληθούν συμπληρώνοντας πλήρως και σωστά την online φόρμα
αιτήματος (και καθορίζοντας έναν έγκυρο σειριακό αριθμό EEA προϊόντος) έως τα μεσάνυκτα της 31/12/2019. Αναλυτικές πληροφορίες: www.canon.gr/studentcashback.
Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με το αίτημά σας, επικοινωνήστε στον τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης των καταναλωτικών προϊόντων Canon, 210 969 6422.
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...ή αλλιώς η Disney καταργεί φωτογράφους και βάζει στη θέση τους ρομπότ
Ο τίτλος του σημειώματος
δεν είναι εμπνευσμένος
από την επιστήμη της
κυβερνητικής αλλά από
την επικαιρότητα. Στο
change.org λοιπόν έχει
ανέβει ψήφισμα που καλεί
τη Disney να ανακαλέσει
προηγούμενη απόφασή
της που καταδικάζει στην
ανεργία τους φωτογράφους
Photo Pass και τους
αντικαθιστά με robot,
συγνώμην, PhotoBoxes. Το
υπόβαθρο της μικρής μας
ιστορίας έχει ενδιαφέρουσες
πτυχές. Ας δούμε σε μια
μικρή αναδρομή τι ακριβώς
έχει συμβεί.

Μ

όλις μερικά χρόνια πριν και συγκεκριμένα το 2012, η Disney αποφάσισε να θεσπίσει στα
διάφορα πάρκα Disneyland που εκμεταλλεύεται, την υπηρεσία PhotoPass. Πρόκειται για
κάρτα με chip που χρεώνεται εξτρά (πέρα από το εισιτήριο της εισόδου) και δίνει το δικαίωμα
απεριόριστων λήψεων που απεικονίζουν τον επιμέρους επισκέπτη και την οικογένειά του σε
διάφορα σπορ τύπου luna park όπου ο ενδιαφερόμενος είναι πολύ δύσκολο να φωτογραφίσει
τον εαυτό του ή τους οικείους του. Ειδικοί φωτογράφοι PhotoPass αναλαμβάνουν να
φωτογραφίσουν όλους τους επισκέπτες οι οποίοι μετά χρεώνονται 10-15δολ. κάθε εικόνα, εκτός
αν έχουν την μαγική προπληρωμένη καρτούλα. Οι τελευταίοι δικαιούνται να πάρουν δωρεάν
ένα CD/DVD με όλο το υλικό που τους αφορά.
Έτσι λοιπόν έβρισκαν μέχρι τώρα εργασία αρκετοί φωτογράφοι στις ΗΠΑ και άλλες χώρες
όπου υπάρχει Disneyland. Το μεγάλο πλεονέκτημα λοιπόν ήταν ότι με τον τρόπο αυτό οι
επισκέπτες, πέρα από τις δικές τους snapshots, αποκτούσαν και μερικές εντυπωσιακές φωτό από
τα rollercoaster και άλλα “αθλήματα” που ποτέ δεν θα μπορούσαν να τραβήξουν, τις οποίες
επέλεγαν είτε φεύγοντας είτε οnline από την ησυχία του σπιτιού τους.
Το PhotoPass λοιπόν στάθηκε μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες στον κόσμο της Disney.
Mέχρι φέτος όπου στα πλαίσια μέτρων εξοικονόμησης και μείωσης κόστους, κάποιοι managers
σκέφθηκαν να στείλουν τους φωτογράφους σπίτια τους και να τους αντικαταστήσουν με
ρομποτικά photobox που έμοιαζαν με photobooth. Στην αρχή προορίζονταν για snapshots
με τους αγαπημένους ήρωες της Disney αγκαλιά με τα παιδάκια, και ξεφύτρωσαν παντού,
αλλά... ήταν αρκετό για να ξεσηκωθούν οι υποστηρικτές του ανθρώπινου παράγοντα και να
διαμαρτυρηθούν εναντίον της αντεργατικής πολιτικής της εταιρίας.
Κάποιοι μάλιστα πήραν την πρωτοβουλία να ανεβάσουν στο change.org την καμπάνια
www.change.org/p/the-walt-disney-company-keep-the-disney-photopass-photographers
ζητώντας υποστήριξη και μαζεύοντας ψηφιακές υπογραφές.
Εμείς δεν ξέρουμε κατά πόσον η ψηφιακή λαϊκή αντίδραση θα κάμψει τις αποφάσεις
του κολοσσού Disney και πόσο αφουγκάζονται τον παλμό του απλού κόσμου κάποιοι
χαρτογιακάδες. Είναι όμως φανερό ότι το φωτογραφικό επάγγελμα για μια ακόμη φορά
διακυβεύεται και κινδυνεύει αν όχι από εξαφάνιση, σίγουρα από συρρίκνωση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Μόλις πριν λίγες ημέρες γιορτάσαμε (αν και μάλλον είναι αρκετά
άστοχο να το εκφράσουμε πραγματικά με τούτο το ρήμα) την
ημέρα των αγαπημένων μας ζώων - γράφτηκαν, συζητήθηκαν και
αναλύθηκαν πολλά σχετικά από ειδήμονες και μη. Και πάντα τα
άρθρα, οι αναρτήσεις, οι σχολιασμοί συνοδεύονταν από κάποια
φωτογραφική εικόνα, τυχερού ή άτυχου τετράποδου φίλου.

Π

όσοι δεν είναι άλλωστε και οι διάσημοι φωτογράφοι που έχουν
αποτυπώσει με ευρηματικό τρόπο ένα ζώο στις φωτογραφίες
τους. Αρκεί να θυμηθούμε την υπέροχη φωτογραφία του τσέχου Josef
Koudelka με τον τσιγγάνο που συνομιλεί νοερά με το λευκό άλογο
το οποίο τον κοιτάζει αφ’ υψηλού. Καθώς και άλλη μία, ιστορική
πλέον, φωτογραφία του αμερικανού Garry Winogrand: το ζευγάρι
με τους χιμπατζήδες στον ζωολογικό κήπο του Central Park. Αν δεν
γνωρίζει κανείς την ιστορία πίσω από την σουρεαλιστική σχεδόν αυτή
φωτογραφία, μπορεί να φανταστεί αμέτρητες ενδιαφέρουσες ιστορίες.
Γιατί ένα ζευγάρι νέων, ευπαρουσίαστων ανθρώπων κουβαλά στις
αγκαλιές τους δύο, ευπρεπώς ντυμένους, πιθήκους; Γιατί η γυναίκα είναι
μία τέλεια, όπως επιτάσσει η μόδα και η κοινωνία, ξανθιά γυναίκα ενώ ο
όμορφος άνδρας που την συνοδεύει είναι μαύρος; Και γιατί κουβαλούν,
με γονικό σχεδόν ένστικτο, δύο ανθρωπόμορφα ζώα;
Εκείνη την ημέρα ο διάσημος φωτογράφος δρόμου δεν ήταν μόνος του,
μαζί του φωτογράφιζε και ο Tod Papageorge και μάλιστα βρέθηκε λίγα
δευτερόλεπτα νωρίτερα μπροστά στην παράξενη οικογένεια για να κάνει
το κλικ, όμως δεν είχε προβλέψει ότι ο Winogrand, θα τον έσπρωχνε
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δυνατά προκειμένου να τραβήξει την φωτογραφία που
έμελλε να γίνει μία από τις πιο γνωστές φωτογραφίες του
τελευταίου. Ο Τod Papageorge, σε ένα αναλυτικό του
κείμενο, εξηγεί, πώς καταλαβαίνει γιατί τον είχε σπρώξει
ο αγαπημένος του φίλος Winogrand, διότι είχε “δει” κάτι
που ο ίδιος δεν έβλεπε εκείνη την στιγμή. Και αυτό είναι
κάτι που φαίνεται αριστουργηματικά όταν κοιτάξει κανείς
τις φωτογραφίες που τράβηξαν, σχεδόν την ίδια στιγμή,
οι δύο φωτογράφοι - είναι ακριβώς αυτή η μαγική στιγμή
στην τέχνη της φωτογραφίας, όπου συνειδητοποιείς γιατί
μία φωτογραφία και ο δημιουργός της θα αποτυπωθούν
στην ιστορία της τέχνης.

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Sony A9 II
Ανανεωμένη έκδοση με ανεβασμένα επαγγελματικά
χαρακτηριστικά

Τ

ο 2020 είναι χρονιά Ολυμπιακών αγώνων και παραδοσιακά τα μεγάλα
εργοστάσια του Imaging (λέγε με Canon και Nikon) φροντίζουν να
ανακοινώνουν μια top of the range μηχανή βαρέος τύπου, που συνήθως
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του φωτορεπορτάζ. Τα δεδομένα πλέον λένε ότι
στους μεγάλους κατασκευαστές δικαιωματικά εντάσσεται πλέον και η Sony. Άρα αποκτά
νόημα η παρουσίαση της αναμενόμενης από καιρό δεύτερης έκδοσης της εντυπωσιακής
Α9 που μετονομάζεται Α9ΙΙ ενώ κατά την προσφιλή συνήθεια της εταιρίας εξακολουθεί
να παράγεται κανονικά και η “απλή” Α9.
Η εξωτερική εμφάνιση αντλεί στοιχεία από την Α7R IV όπως το μεγαλύτερο grip ενώ έχει
ενισχυθεί και η αδιαβροχοποιίηση σε αντίστοιχο βαθμό. Το hardware είναι “ενισχυμένο”
αλλά όχι σχεδιασμένο εξ αρχής, αφού ο αισθητήρας 24Megapixel παραμένει όπως
και το autofocus 693 σημείων. Αλλάζει όμως ο επεξεργαστής Bionz X που με νέους
αλγόριθμους βελτιώνει την απόκριση εστίασης. Έχει αυξηθεί η ριπή στα 10fps με το
νέο ηλεκτρομηχανικό κλείστρο (πιστοποιημένο για 500.000 καρέ, το μεγαλύτερο
που υπάρχει σήμερα σε οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή είτε DSLR είτε mirrorless)
διατηρώντας τα 20fps του καθαρά ψηφιακού κλείστρου. Επίσης και οι δύο κάρτες SD
HC/XC υποστηρίζουν την προδιαγραφή UHS-II με διπλή σειρά ηλεκτρικών επαφών, η
αυτονομία μπαταρίας είναι κατά 6% καλύτερη και υπάρχει και η μοντέρνα θύρα USB-C
3.2 για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων. Τα στοιχεία που καταμαρτυρούν όμως τις
ρεπορταζιακές τάσεις της Α9 ΙΙ είναι το πολύ γρήγορο Ethernet, η προσθήκη WiFi 5GHz
(που παραμένει ενεργό εφόσον στέλνει αρχεία ακόμη κι αν τεθεί εκτός λετιουργίας
η μηχανή), η υποστήριξη FTP, η προσθήκη ηχητικών λεζαντών στις λήψεις που
μετατρέπονται αυτόματα σε κείμενο με voice recognition app κλπ.
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Cash Back

Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2

 



 310€
   
   Tamron
&   31          .

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο
δίκτυο καταστημάτων

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι: Παλαιστίνης 8, 17455 Αθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr
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Gnarbox 2.0
Παραπάνω από εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο

T

o Gnarbox γνώρισε σημαντική επιτυχία στην καμπάνια crowdfunding, αρχικά
με την έκδοση v.1.0. Τώρα με τη v.2.0 που μόλις κυκλοφόρησε, υλοποιεί
ένα πολύ δυνατό σύστημα φορητού ruggerized backup βασισμένο σε SSD με
χωρητικότητες 256, 512 και 1ΤΒ. H ιδέα του Grnarbox είναι ότι ο χρήστης αφήνει
το laptop πίσω, κατεβάζει εικόνες απευθείας στη συσκευή και τις διαχειρίζεται/

με Intel Quad Core 2.40GHz CPU, 4 Core Intel
HD Graphics GPU, 867mbps 802.11 ac/b/g/n
WiFi, 4GB DDR3 RAM και ισχυρή αφαιρούμενη
μπαταρία με αυτονομία 6 ωρών. Παραπέρα το
Gnarbox 2.0 συνδέεται απευθείας σε iPad Pro

επεξεργάζεται μέσω app που τρέχει σε smartphone ή tablet. Γι αυτό είναι
πολύ ισχυρό. Στην πραγματκότητα πρόκειται για ένα “μεταμφιεσμένο” μικρό,
αδαβροχοποιημένο υπολογιστή όπου ο έλεγχος γίνεται μέσω συνδεδεμένης
έξυπνης συσκευής smartphone και Tablet. Από πλευράς hardware προικίζεται

μέσω USB-C καλωδίου. Εκτός από την απευθείας
διάθεση μέσω https://eu.gnarbox.com/ οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρούν στο
amazon.com και bhphotovideo.com.

;%$ OCE
Θα λέγεται Canon Production Printing

Η

Canon Inc. (με έδρα το Τόκιο, πρόεδρο και διευθύνoντα
σύμβουλο τον κ. Fujio Mitarai) και η Océ Holding BV (με
έδρα την Ολλανδία, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ.
Minoru Asada), ανακοίνωσαν την αλλαγή της επίσημης εταιρικής
επωνυμίας (εμπορικής επωνυμίας) της Océ που ανήκει στο Canon
Group, σε Canon Production Printing. Με τη μετονομασία και
την ενοποίηση των προϊόντων της Océ με το εμπορικό σήμα της
Canon, οι ιθύνοντες της εταιρίας αποσκοπούν στην προώθηση
ενοποιημένων λύσεων σε όλο το φάσμα και τους τομείς
της επαγγελματικής εκτύπωσης και στη βελτιστοποίηση των
συνεργειών στη γκάμα. Η αλλαγή της επωνυμίας θα τεθεί σε ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου 2020.
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Epson Surecolor P7570, P9670
Aρχειακής ποιότητας μεγάλες εκτυπώσεις

Σ

την κορυφή των εκτυπώσεων φωτογραφικής ποιότητας μεγάλων διαστάσεων
στοχεύει η Epson με τους δύο νέους κορυφαίους SureColor P7570 και Ρ9570
(με πλάτη εκτυπώσεων 61cm και 102cm αντιστοίχως. Οι νέοι large format printer
χρησιμοποιούν τα εξαιρετικά pigment μελάνια UltraCHrome PRO 12 και κεφαλές
PrecisionCore MicroTFP . Έχουν ξεχωριστά μελάνια Matte και PhotoBlack ώστε
να μην χρειάζονται εναλλαγές και να βελτιώνεται ο χρόνος εκτύπωσης. Σύμφωνα
με την Epson ο συνδυασμός των κεφαλών με το 12μέλανο σύστημα επιτρέπει
ταχύτητες 2,4 φορές καλύτερες. Καινοτομία αποτελεί η νέα λειτουργία Black
Enhanced Overcoat για καλύτερη επίδοση Dmax που στην πράξη έχει θετικό
αντίκρυσμα στα χαρτιά glossy. Προαιρετικά τα νέα LFP μπορούν να εφοδιάζονται
με σπεκτροφωτόμετρο. Ακόμη έχουν ενσωματωμένο φως LED για παρατήρηση
των εκτυπώσεων, μεγάλη οθόνη ενδείξεων 4,3in. και σφράγιση κατά της σκόνης
στο διαμέρισμα του ρολού χαρτιού.
Τα δύο νέα μοντέλα LFP υποβλήθηκαν σε πιστοποίηση από τον ειδικό φορέα
Wilhelm Imaging Research, από όπου προήλθε και η εξής δήλωση: “Τα
πρώτα στοιχεία για τα μελάνια UltraChrome PRO12 στα Printer P7570 και
P9570 συγκλίνουν στο ότι μπορείτε να δημιουργήσετε μουσειακής ποιότητας
εκτυπώσεις με WIR βαθμολογία που υπερβαίνει τα 200χρόνια ζωης για έγχρωμες
εκτυπώσεις και 400χρόνια για ασπρόμαυρες. Επιπλέον, οι εκτυπώσεεις ου που
θα προστατεύονται με απορροφητικό της υπεριώδους ακτινοβολίας ακρυλικό
κάλυμμα αναμένεται να διαρκέσουν πολύ περισσότερο.”
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Super
προσφορά
Οκτωβρίου



Kodak 305 Photo Printer

TΩΡΑ

MONO

Άμεση σύνδεση με όλα τα Kodak Order Stations.
Τυπώνει 10x15 και 15x20 με το ίδιο αναλώσιμο.

€499

Η προσφορά ισχύει έως 31 Οκτωβρίου 2019 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
με απόσυρση του παλιού σας εκτυπωτή.

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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Skydio2
To έξυπνο drone επόμενης γενιάς

Σ

την τρέχουσα γενιά drone μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στα διάφορα συστήματα προστασίας κατά
την πτήση, με βοηθήματα αποφυγής συγκρούσεων (collision avoidance). Έτσι η αμερικανική
-ελάχιστα γνωστή διεθνώς- Skydio, αποφάσισε να κάνει την υπέρβαση. Να σχεδιάσει από το μηδέν
το απόλυτα ασφαλές drone που δεν πέφτει ούτε από λάθος του χειριστή ούτε από πρόσκρουση
σε εμπόδιο. Κατά μία αναλογία το Skydio 2 είναι για τα Η εταιρία είχε προσπαθήσει στο παρελθόν
με το Skydio R1, αλλά τώρα με το μοντέλο δεύτερης γενιάς Skydio 2 φαίνεται ότι έχει χτυπήσει
jackpot. O κατασκευαστής έχει τόση εμπιστοσύνη στο σύστημα Safe Flight ; ώστε παρέχει εγγύηση
σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση, πτώση κλπ. Το σύστημα ασφάλειας πτήσης βασίζεται σε έξι
περιμετρικές κάμερες οπτιού ελέγχου και σένσορες προσέγγισης. Το δε φωτογραφικό υποσύστημα
με τους πολλαπλούς αισθητήρες 1in. 4K συγκεντρώνει αθροιστικά οπτικό πεδίο 200° και ανάλυση
45Μegapixel. O έλεγχος γίνεται μέσω controller που χρεώνονται ξεχωριστά είτε με το κανονικό
είτε με το Beacon, ένα είδος προηγμένου τηλεχειρισμου που επιτρέπει στο drone να ακολουθεί τον
χρήστη ανεξάρτητα από οπτική επαφή σε εμβέλεια ως 1,5km. Η συνερμολόγηση γίνεται στις ΗΠΑ στις
εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Redwood της Kαλιφόρνια.
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Godox R1 " RF1
Πρωτότυπα δισκοειδή LED φωτιστικά για
smartphone

H

πιο επαναστατική ιδέα για ενισχυμένο φωτισμό
σε εφαρμογές photo/video με smartphone, μόλις
εμφανίστηκε με την μορφή των νέων Godox R1 και
RF1. Kαι τα δύο δέχονται μαγνητικά αξεσουάρ του
συστήματος AK-R1 που είχαμε πρωτοδει να συνοδεύουν
το φλας AD200. Oι δύο μονάδες φορτίζονται μέσω
USB-C και ελέγχονται μέσω Bluetooth σύνδεσης από
το αντίστοιχο Godox app. Έχουν μεταβλητή χρωματική
θερμοκρασία 2500°-8500° Κelvin και δείκτη χρωματικής
πιστότητας TLCi.95%. Πρόκειται για νέα προτυποποίηση
που είναι συγγενική αλλά όχι ταυτόσημη με το δείκτη
CRI που συνήθως βρίσκουμε στις φωτιστικές πηγές
τύπου LED. Mέσω του app μπορούν να επιλεγούν ως
14 διαφορετικοί φωτισμοί ανάλογα με το αντικείμενο
όπως μουσική, φως κεριού, οθόνη κλπ. καθώς και
οκτώ προρρυθμισμένες χρωματικές θερμοκρασίες. Το
δίδυμο RF1 είναι πανομοιότυπο με μόνη διαφορά ότι
περιλαμβάνει το Wireless X System 2,4ΜΗz που το
μετατρέπει σε μονάδα φλας συνεργαζόμενη με μηχανές
Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic και Olympus. H
τροφοδοσία γίνεται μέσω της ενσωματωμένης μπαταρίας
που φορτίζεται με εξωτερικό USB φορτιστή.
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Fujifilm nstax Mini Link
Φορητό printer για Ιnstax αναλώσιμο

Μ

ετά τα μοντέλα SP-1 και SP-2, η Fujifilm επεκτείνει τα
φορητά printer με το compact μοντέλο Instax Mini
Link που τυπώνει ασύρματα από συνδεδεμένες συσκευές
μέσω Bluetooth. Τροφοδοτείται από ενσωματωμένη μπαταρία
όπου μία φόρτιση επαρκεί για 100 εκτυπώσεις. Aνάμεσα στις
λετιουργίες συγκαταλέγεται το Video print που λειτουργεί ως
εκτύπωση από screen capture και Party Print που τυπώνει
κολλάζ από πέντε διαφορετικά smartphone. To αντίστοιχο
Mini Link app προσφέρει κάποιες βασικές διορθώσεις και
επιλογή από διακοσμητικά περιθώρια. Ειδικά για τις μηχανές
Fujifilm X και GFX προσφέρεται δυνατότητα pairing μέσω
Camera Remote app. Θα διατίθεται σε τρία χρώματα: γαλάζιο,
ροζ και λευκό.

Duet display
Τώρα και για Android

Α

ν και στο παρελθόν το Duet Display απευθυνόταν
στον κόσμο των φίλων της Apple, διευκολύνοντας
τη μετατροπή ενός iPad σε ρόλο δεύτερης οθόνης για
Macbook, τώρα τα σύνορα ανοίγουν προς τη μεριά
του Αndroid και των Windows. Με το νέο oμώνυμο
app είναι δυνατόν να αξιοποιήσουμε ως δευτερεύουσα
οθόνη οποιοδήποτε smartphone ή tablet ή ακόμη και
Chromebook που να συνεργάζεται με Mac ή PC κύριο
υπολογιστή. Επί της ουσίας η Apple κατάργησε de facto
το Duet Display όταν προσέφερε (δωρεάν) το Sidecar
σαν μέρος του iPad OS 13 (που πρέπει να συνδυάζεται
με το MacOS Catalina). Έτσι το app “μετανάστευσε” στην
αντίπερα όχθη. Η φυσική σύνδεση γίνεται με καλώδιο
USB και η λειτουργική εγκαθιστώντας το Duet client στο
PC/’Mac και το Duet Display Android app στη smart
συσκευή.
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Moza Slypod,
Το πρώτο στον κόσμο 2:1 μηχανοκίνητο slider & μονόποδο

Τ

ο Moza Slypod είναι το πρώτο παγκοσμίως 2 σε 1 μηχανοκίνητο slider και μονόποδο μαζί!
Διαθέτει υποδοχή κατά μήκος ώστε να συνδέεται κάθετα σε οπουδήποτε τρίποδο με όμοιο
τρόπο όπως ένα κοινό slider. Επεκτείνεται κατά 28cm σε προκαθορισμένη ταχύτητα με εξαιρετικά
ομαλή, αθόρυβη και σταθερή κίνηση, χάρις στα ποιοτικά ενσωματωμένα μοτέρ. Σε λειτουργία slider
υποστηρίζει φορτίο μέχρι 4kg για οριζόντια κίνηση και 9kg για κάθετη κίνηση, ώστε να υποστηρίζει
οποιαδήποτε DSLR, mirrorless ή video camera της αγοράς. Η τηλεσκοπική κίνηση του Slypod μπορεί
να οριστεί μέσω app με απίστευτη λεπτομέρεια, από εξαιρετικά αργή ταχύτητα 0,15mm/δευτ. μέχρι
28mm/δευτ. Ανάλογες ρυθμίσεις μπορείτε να πετύχετε και μέσω των απλών ± χειριστηρίων που
διαθέτει το Slypod. Η ενσωματωμένη μπαταρία δίνει αυτονομία δύο ωρών. Παράλληλα έχετε τη
δυνατότητα να φορτίζετε τη μπαταρία εν λειτουργία ώστε να μην διακόπτεται η χρήση του Slypod.
ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ
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Darkroom Creative Project
Το ατελιέ του Στέφανου Πάσχου ανοίγει ξανά

Ε

κεί που ο γνωστός Έλληνας φωτογράφος
δημιουργούσε και πειραματιζόταν με τα χαρακτηριστικά
του αναλογικά έργα, αρχίζει να ζωντανεύει ξανά ο χώρος
με την πρώτη ατομική έκθεση του Αχιλλέα Aγγελόπουλου,
συγκεκριμένα με τις φωτογραφικές του σειρές Nudes &
Polaroids και Hotel Stories και Rituals. Στην πρώτη ενότητα
ο φωτογράφος επικεντρώνεται, με πειραματική διάθεση,
στο γυναικείο σώμα ενώ στη δεύτερη σε καθημερινές
φευγαλέες στιγμές ή καταστάσεις: Την επιμέλεια έχει η Hώ
Πάσχου.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν οι εξής
δράσεις:
Σάββατο 19 Οκτωβρίου, 19.00 - 20.00
The secret about a secret, παρουσίαση-συζήτηση με την
Αγάθη Δαρλάση (Storytelling Consultant)
Κυριακή 27 Οκτωβρίου, 19.00 - 21.00
Polaroid Stories, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές
σας εφήμερες φωτογραφικές ιστορίες με μία Polaroid

Διάρκεια: 12-27 Oκτωβρίου 2019
Διεύθυνση: Λυδίας 28, Βύρωνας
Πληροφορίες: 6977 948 007, 6948 213 792
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Ομαδική έκθεση σπουδαστών

Μ

ία από τις πιο ευχάριστες επιβραβεύσεις, μόλις
ολοκληρώσεις ένα δημιουργικό εργαστήριο, είναι
να δεις τα έργα σου να εκτίθενται σε μία ωραία αθηναϊκή
γκαλερί. Δεκαοχτώ σπουδαστές τoυ iFocus παρουσιάζουν
τις δουλειές που προέκυψαν από αντίστοιχα σεμινάρια,
τα οποία εισηγήθηκαν οι Κώστας Δελχάς, Ανδρέας
Ζαχαράτος, Βασίλης Κάντας, Γιώργος Κοτσουβέλης και
Δώρα Λαβαζού.
Υπό τον τίτλο “Ο Φωτογραφικός Χρόνος!” (ο οποίος
βέβαια μπορεί να έχει ποικίλες ερμηνείες και αφήνει
χώρο στη δημιουργική έκφραση), εκθέτουν οι:
Αχιλλέας Αλεξανδράκης, Ηρώ Ζάβου, Δημήτρης
Καλύβεζας, Αθανασία - Λυδία Κουρούβανη, Βαγγέλης
Κουκίδης, Βασιλική Χίου, Γιάννης Υψηλάντης, Μιχαέλα
Αυγέρη, Αντώνης Βουβέλης, Νίνα Βώκου, Δήμητρα
Δημητρίου, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Νατάσα
Κουρή, Μάριος Λεπούρι, Σταυρούλα Μηλιάκου, Μαρία
Μπελή, Γιώργος Παπαδόπουλος και Οία Φέτση. Επιμέλεια
έκθεσης: Δώρα Λαβαζού.
Εγκαίνια: 6 Οκτωβρίου 2019
Διεύθυνση: Ακαδημίας 57 & Ιπποκράτους 13, Αθήνα (εντός
Στοάς της Όπερας)
Πληροφορίες: info@ifocus.gr, 210 36 47 088

=", M*",
%+ )!H
Η Τζοκόντα ξανά στο επίκεντρο

Π

ριν 500 χρόνια έφυγε από την ζωή ένας από τους
σπουδαιότερους καλλιτέχνες (και εφευρέτες) του
κόσμου, ένας αναγεννησιακός άνθρωπος, ο Λεονάρντο
ντα Βίντσι. Ως είθισται σε τέτοιες επετείους, αρχίζουν να
διοργανώνονται διάφορες μικρού ή τεράστιου βεληνεκούς
εκδηλώσεις ανά την υφήλιο. Εδώ στην Αθήνα, θα δούμε
από τις 11 Οκτωβρίου την ομαδική έκθεση “Το Χαμόγελο
της Τζοκόντα – Πέντε Αιώνες Καλλιτεχνικής Ιδιοποίησης”
όπου συμπεριλαμβάνονται έργα ζωγραφικής, γλυπτικής,
χαρακτικής, φωτογραφίας, κολάζ και εγκαταστάσεων.
Η έκθεση εντάσσεται στο εικαστικό πρόγραμμα ΧΑΝΙaRT
2019 και στο «Φθινοπωρινό Πρόγραμμα» της πολιτιστικής
πρωτοβουλίας TempoForteΙtalia – Ελλάδα 2019 το οποίο
αποτελεί μια πρωτοβουλία που διοργανώνει η Πρεσβεία
της Ιταλίας στην Αθήνα, σε συνεργασία με ελληνικούς και
ιταλικούς θεσμούς, ιδρύματα, καλλιτέχνες και λάτρεις του
πολιτισμού με σκοπό να μεταφέρει «περισσότερη Ιταλία στην
Ελλάδα και περισσότερη Ελλάδα στην Ιταλία». Επιμέλεια:
Δρ Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος και Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.
Οργάνωση: Δρ Γ.Δ. Καρβουνάκη.
Διάρκεια: 11 Οκτωβρίου - 23 Νοεμβρίου 2019
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 47, Αθήνα
Πληροφορίες: 210524 2646
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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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Η φωτογραφία στην οδό Παπαμάρκου

Μ

ε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις εγκαινιάστηκε το Papamarkou
Street Fest όπου συμμετέχει ενεργά το ΦΚΘ με την έκθεση «Τα

απρόσεχτα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης» με υλικό από τα
αρχεία του Βασίλη Καρκατσέλη (ανοιχτή έως 26 Οκτωβρίου) ενώ θα δείτε
και την ομαδική έκθεση «Πρόσωπα» στις βιτρίνες της Παπαμάρκου (διαρκεί
μέχρι τις 12 Οκτωβρίου). Στην έκθεση συμμετέχουν: Χρυσούλα Αθανασίου,
Έλενα Γανδά , Αντώνης Δημάδης, Δημήτρης Κανονίδης, Ελένη Καράδαγλη,
Αργύρης Λιαπόπουλος, Κατερίνα Μπάτζιου, Γιάννης Πομάκης, Δημήτρης
Προκοπίου, Μαρία Σαμολαδά, Νίκος Σαχπακίδης, Λένα Σιώπη, Γιώργος
Τσιλιγκιρίδης και Θάνος Χαρίσης.
Επιμέλεια: Έλενα Γανδά, Μένη Σεϊρίδου
Διάρκεια: Εντός Οκτωβρίου (ανάλογα την εκδήλωση)
Διεύθυνση: Παπαμάρκου, περιοχή πλατείας Άθωνος, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: http://www.fkth.gr/index.php/el/node/1086
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Sony World
Photography Awards
Άνοιξαν οι συμμετοχές

Ά

νοιξαν οι συμμετοχές για τα Sony World Photography
Awards του 2020, που διοργανώνει ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Φωτογραφίας. Δεν έχει σημασία αν είστε
επαγγελματίες ή ανερχόμενοι φωτογράφοι, υπάρχουν και οι δύο
κατηγορίες ενώ φέτος προστίθεται και διαγωνιστική κατηγορία με
θέμα το Περιβάλλον αλλά και μία που απευθύνεται στους πολύ
νέους λάτρεις της φωτογραφίας, ηλικίας 12-19 ετών.
Προσέξτε λίγο τις προθεσμίες. Κάθε κατηγορία έχει διαφορετική
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων. Φερ’ ειπείν, οι
βενιαμίν της υπόθεσης, μπορούν να στείλουν έργα τος μέχρι
τον Δεκέμβριο 2019. Αντιθέτως οι επαγγελματίες, για την
κεντρική κατηγορία, μπορούν να υποβάλουν συμμετοχές μέχρι
τον Ιανουάριο του 2020. Οι νικητές διεκδικούν βραβεία, όπως
χρηματικά ποσά, φωτογραφικό εξοπλισμό Sony αλλά και ταξίδια
(στο Λονδίνο για την έκθεση των εγκαινίων). Μην στείλετε όμως
παρορμητικά οποιοδήποτε δείγμα δουλειάς σας. Σσκεφτείτε το
διεξοδικά, επιλέξτε καλά - ιδανικά με την συμβουλή κάποιου
γνώστη - και στείλτε τις εικόνες σας. Καλή επιτυχία σε όλους!
Συμμετοχές και αναλυτικές πληροφορίες: www.worldphoto.org
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ΝΕΑ EMΦΑΝΙΣΗ

ΝΕΑ ΥΛΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ
ΙΔΙΟ ΜΕΡΑΚΙ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
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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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Υποτροφίες για πτυχία Master

Μ

ία πραγματικά αξιοσημείωτη ανακοίνωση προέρχεται από τον εκπαιδευτικό όμιλο ΑΚΤΟ,
ο οποίος στην πολύχρονη συνεργασία του με το Middlesex University του Λονδίνου,
προσφέρει δέκα υποτροφίες, πλήρους φοίτησης, σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Οι υποτροφίες
καλύπτουν το σύνολο των διδάκτρων για όλη τη διάρκεια φοίτησης στα προγράμματα:
MΑ in Photography & Visual Language & MA in Art & Education
Οι εν λόγω τίτλοι πληρούν τις προϋποθέσεις Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων από το
Υπουργείο Παιδείας, δίνοντας έτσι στους κατόχους τους τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς
του ΑΣΕΠ (άρθρο 13 του Νόμου 4148/2013). Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι
λαμβάνουν τη μοριοδότηση που προβλέπεται από το σύστημα Διορισμού & Πρόσληψης
Εκπαιδευτικών (Άρθρο 54, Ν. 4589/2019) και Επαγγελματικής Εξέλιξης Εκπαιδευτικών (Νόμος
4547/2018). Στο «Πρόγραμμα Υποτροφιών Master 2019-2020» έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν

Υποβολή αιτήσεων:
Αυστηρά μέχρι την
Τετάρτη 16 Οκτωβρίου
2019 στις 23:59,
αποκλειστικά και μόνο,
μέσα από τον σύνδεσμο
http://akto.gr/ypotrofiesma/

Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλεγίων και Επαγγελματίες (με αποδεδειγμένη, τουλάχιστον πενταετή
επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς Τομείς). Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν κατόπιν υποβολής
αιτήσεως και έπειτα από ατομική συνέντευξη κάθε υποψήφιου, σύμφωνα με την κρίση επιτροπής η
οποία θα συσταθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Blank Wall Gallery
Τα πρώτα βήματα της Ελένης Σκουράκη

Π

όση χαρά πρέπει να αισθάνεται μία ερασιτέχνης φωτογράφος
με την ευκαιρία της πρώτης της ατομικής εκθέσεως υπό
τον τίτλο “Play with Motion”. Η γεννημένη στην Αλγερία,
ελληνογαλλίδα Ελένη Σκουράκη εκθέτει δείγμα δουλειάς της,
όπου διαφαίνεται η αγάπη της για τα έντονα χρώματα και τις
φόρμες, την ώρα που ο ήλιος δύει. Έχοντας μεγαλώσει στη
Γουινέα και εργαστεί κατόπιν στο Παρίσι, έχει δεχτεί διάφορες
οπτικές επιρροές της από την Ευρώπη και την Αφρική.
Διάρκεια: Μέχρι 9 Οκτωβρίου 2019
Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 55 Κυψέλη
Πληροφορίες: 2114052138, www.blankwallgallery.com, info@
blankwallgallery.com
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη

Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί:
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»
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€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016



  
€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ


#$ %'


  

  






  

  




 !
 



 !

 

Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

05

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

9 771105 394004

01

ISSN 1105-3941

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

9 771105 394004

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

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

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

Cover.indd 1

Cover_street_Final.indd 1

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

Ιστορία & αισθητική

2/6/2016 7:25:49 μμ

29/3/2016 1:14:51 μμ
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης
MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

  
 ;
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

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

Cover.indd 1
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42

9 771105 394004

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG...

9 771105 394004

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

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

94

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Photoshop
& Lightroom

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

24/1/2018 4:53:51 μμ

52

Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

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

Cover_Nychterini_Fotographia.indd 1

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

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

31/5/2018 1:24:22 μμ

Δωρεάν

Νο 20:
PHOTO
STORAGE

μεταφορικά !
*

Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
3 Οκτωβρίου
2019

*Για αγορές άνω των €25

h 2019
Νο 20: PHOTO STORAGE Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 3 Oκτωβρίου

h

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400
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