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Editorial
Πολύς λόγος έγινε τελευταία και
δικαιολογημένα θα πρόσθετα,
για δύο διεθνούς φήμης
φωτογράφους που εγκατέλειψαν
τον μάταιο τούτο κόσμο:
Τον Peter Lindbergh και
τον Robert Frank. Ελάχιστοι
θυμήθηκαν να πουν δύο λόγια για
τον επίσης εξαιρετικό Steve Hiett
και ακόμα πιο λίγοι θυμήθηκαν
τον πολύ καλό Walter Chandoka
με τον οποίο θ’ ασχοληθώ στο
σημερινό μου σημείωμα.

Ο

Αμερικανός Walter Chandoha
απεβίωσε πλήρης ημερών
τον περασμένο Ιανουάριο στη Νέα
Υόρκη σε ηλικία 98 ετών. Ποιο ήταν
αυτό το ξεχωριστό, το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό της δουλειάς
του; Φωτογράφιζε εβδομήντα
χρόνια γάτες! Ναι, πολύ καλά
διαβάσατε: Γάτες. Άφησε πίσω του
τεράστιο αρχείο με 90.000 περίπου
φωτογραφίες από γάτες
κάθε ράτσας και χρώματος,
που είχε βγάλει με μεγάλη
τρυφερότητα και πολύ αγάπη.
Ο θάνατος του Walter Chandoha
θα περνούσε απαρατήρητος εάν δεν
ενδιαφερόταν ο γνωστός γερμανικός
εκδοτικός οίκος Taschen να εκδώσει
ένα εξαιρετικό, πολυτελές λεύκωμα
300 σελίδων με τις καλύτερες
φωτογραφίες του και τίτλο “Walter
Chandoha . Cats. Photographs 1942
-2018”. Μην νομίσετε όμως ότι ήταν
ένας ρομαντικός καλλιτέχνης που
ζούσε στο περιθώριο, απομονωμένος
από την κοινωνία όπως π.χ. η
Μπριτζίτ Μπαρντό με τις δεκάδες
γάτες της κι άλλα ζώα στο τεράστιο
αγρόκτημά της.
Ο Chandoha είχε σπουδάσει

Ο φωτογράφος Walter Chandoha στο τελευταίο του βιντεάκι που πρόλαβε και γύρισε
ο εκδοτικός οίκος Tachen πριν τον θάνατό του

Walter Chandoha 1917-2019
O φωτογράφος που φωτογράφιζε όλη του τη ζωή γάτες
marketing αλλά τον είχε απορροφήσει επαγγελματικά η φωτογραφία. Το 1949 βρήκε ένα
αδέσποτο γατάκι το οποίο συμμάζεψε από τον δρόμο. Κι άρχισε να το φωτογραφίζει στο
studio, στο σπίτι, σε διάφορες στιγμές και καταστάσεις. Ενθουσιάστηκε τότε ο ίδιος όσο
και όλοι σε όσους έδειχνε της φωτογραφίες του μικρού γατιού. Πολύ γρήγορα στο studio
του πόζαραν... εκατοντάδες γάτες και η φήμη του εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα σε βαθμό
που να θεωρείται ως ο top φωτογράφος αιλουροειδών. Αποκορύφωμα στην καριέρα
του υπήρξε το λεύκωμα που εξέδωσε το 1963 με τίτλο “Book of Kittens and Cats” και
το μοναδικό στο είδος του βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1986 “Πως να φωτογραφίζετε
και να πουλάτε φωτογραφίες ζώων”. Εκτός όμως αυτών εξέδωσε και πάρα πολλά
άλλα φωτογραφικά λευκώματα με γάτες, ενώ οι φωτογραφίες του ήταν περιζήτητες
και ακριβοπληρωμένες από τους ενδιαφερόμενους (διαφημιστικές εταιρίες, εκδοτικούς
οίκους, περιοδικά, εφημερίδες κλπ).
Ο Chandoha έχτισε μία λαμπρή καριέρα και έζησε αξιοπρεπώς μέχρι τα βαθειά του
γεράματα φωτογραφίζοντας μόνον γάτες. Επιβεβαίωσε μ’ άλλα λόγια στην πράξη ότι
η απόλυτη εξειδίκευση σε ένα είδος φωτογραφίας, όταν συνδυάζεται με ταλέντο και
αφοσίωση, είναι το διαβατήριο για την επιτυχία.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«   !   "#$! % $&% '(% ") 
 *!(%  "+   *,....»
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Φωτογραφίες που έχουν αφήσει εποχή
Καλημέρα σας, είμαι δημοσιογράφος και αθλήτρια.
Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα κείμενό μου, ευχαριστώ.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ

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

"$%&': Άννα
)"**+(
," &Μανουσάκη
38;3(<: Ιωάννα
(:
Bασδέκη
Φωτεινή
"$%&':
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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Ο νέος φωτογραφικός άξονας της Αθήνας
Δεν είναι πολλά χρόνια πριν που έβρισκες στο Κουκάκι, ένα παλιό αλλά ωραίο
διαμερισματάκι με τριακόσια ευρώ νοίκι, το έφτιαχνες και λίγο με μεράκι και είχες
ένα ευχάριστο σπιτικό κάτω σχεδόν από την Ακρόπολη. Όμως όλα αυτά τα ρομαντικά
ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα είσαι πολύ τυχερός/ή αν βρεις, στην περιοχή, ένα
μετρίου μεγέθους διαμέρισμα με ενοίκιο κάτω από πεντακόσια ευρώ.

Α

λλά μαζί με τους ανθρώπους και τις διάφορες ενδιαφέρουσες δημογραφικές αλλαγές
σε μία μεγαλούπολη, μετακινούνται και τα πολιτιστικά της κέντρα. Κάποτε πήγαινες στο
Κολωνάκι να δεις εκθέσεις στον Φωτογραφικό Κύκλο της οδού Σκουφά ή στο Φωτογραφικό
Κέντρο Αθηνών της Σίνα. Μετά άρχισαν τα φωτογραφικά πλοκάμια της αθηναϊκής
πολιτιστικής σκηνής να απλώνονται σε διάφορες γειτονιές: το Athens House of Photography
στο Μεταξουργείο, το Metapolis στην Αιόλου, το iFocus σε στοά της Ακαδημίας, το Blank
Wall στην Κυψέλη και τόσα άλλα που άπτονται της οπτικής κουλτούρας.
Σήμερα στο Κουκάκι θα βρείτε διάφορους χώρους που διοργανώνουν εκθέσεις
φωτογραφίας και προσφέρουν τα αναμενόμενα σεμινάρια, εφόσον κάπως πρέπει να
χρηματοδοτηθούν όλες αυτές οι ωραίες προσπάθειες. Το παράξενο είναι πως διαρκώς
ανοίγουν νέοι χώροι με παραπλήσιες δράσεις, άλλοτε καταφέρνουν να βρουν και
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ενδιαφερόμενους πελάτες, άλλοτε
όχι, όμως η τάση συνεχίζεται. Τα
ποιοτικά επίπεδα ποικίλουν ανά
περίπτωση, αλλά δεν σταματά
ο τρόχος των μικρών αυτών
φωτογραφικών κέντρων. Εκείνο
που ποικίλει είναι η διάρκειά τους
κι αυτή είναι, στην πραγματικότητα,
η μεγαλύτερη δυσκολία του
εγχειρήματος…
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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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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Eπέτειος-ορόσημο για την εταιρία

M

ia ιστορική επέτειο εορτάζει η Canon καθώς στις 10 Σεπτ. 2019 συμπληρώθηκε
η παραγωγή 100εκατομμυρίων φωτ. μηχανών με την μοντούρα EF. Η εκατοστή
εκατομμυριοστή κάμερα EOS που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής ήταν μια mirrorless full
frame EOS R (ένα μοντέλο που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2018).
H σειρά EOS ξεκίνησε το Μάρτιο 1987 με το μοντέλο EOS 650, μια φωτογραφική μηχανή AF
single-lens reflex (SLR) με φιλμ, εφοδιασμένη με το πρώτο σύστημα φακών autofocus της
εταιρίας που εγκαινίασε τη θρυλική πλέον μοντούρα EF. Η σειρά EOS παραγόταν αρχικά στο
εργοστάσιο της Fukushima ενώ πλέον παράγεται σε διάφορα εργοστάσια, μεταξύ των οποίων
στις εγκαταστάσεις Miyazaki, Nagasaki και στο lynchpin Oita Canon. Μετά την EOS 650, η Canon
ανέπτυξε καινοτομικά προϊόντα και τεχνολογίες στον αναλογικό τομέα, όπως τη high-end EOS-1
που κυκλοφόρησε το 1989 και την EOS 500, η οποία κυκλοφόρησε το 1993.
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 επεκράτησε η ψηφιακή τεχνολογία και η σειρά EOS περιέλαβε
σημαντικά μοντέλα όπως η EOS 300D - μια compact, ελαφριά DSLR σε προσιτό κόστο, η πολύ
δημοφιλής full frame EOS 5D όσο και η hi end professional EOS 1D που εμπλούτισαν την
οικογένεια ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών EOS, Επίσης η καθιέρωση της σειράς Cinema
EOS System που αποτελείται από ψηφιακά προϊόντα κινηματογράφησης, το 2011, επέκτεινε την
τεχνολογία video της Canon στη σφαίρα του B2B.
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Nikon Z50
Προέκταση του Z-mount στον κόσμο του APS-C

Ό

λα σχεδόν τα νέα και οι καινοτομίες το 2018 και 2019 στον κόσμο των
system cameras μονοπωλήθηκαν από τις mirrorless, ίσως σε βαθμό που να
σχηματίσουν αρκετοί την εντύπωση ότι οι DSLR γίνονται είδος υπό εξαφάνιση. Η
Nikon πραγματοποίησε δυνατή είσοδο με την παρουσίαση των full frame Z6 και Ζ7,
βασισμένων στην ολοκαίνουργια μοντούρα Ζ-mount που έκανε τη ρήξη μετά από τόσες
δεκαετίες επικυριαρχίας του αρχετυπικού F-Mount.
Αυτό τον καιρό οι διάφοροι οιωνοσκόποι και κατάσκοποι του internet διέρρεαν φήμες
για μια professional Z-series. H πραγματικότητα τους διέψευσε και ιδού η Ζ50, η πιο μικρή
της παρέας με την ίδια φυσικά μοντούρα και αισθητήρα APS-C 20,9Μegapixel. Ας δούμε
προσεκτικά τη νεοφερμένη Nikon. Στη γκάμα της εταιρίας τοποθείται ανάμεσα στις μηχανές
που προορίζονται για ενθουσιώδεις και αφοσιωμένους ερασιτέχνες, δίνοντάς τους την
ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο των mirrorless με μικρότερο κόστος και με μια πιο
ελαφριά και εύκολη στη μεταφορά μηχανή.
Στη θέση του αισθητήρα βρίσκουμε ένα καινούργιο αισθητήρα DX-format με ανάλυση
20,9Megapixel που συνεργάζεται με νέας γενιάς επεξεργαστή Expeed 6. Kαινούργιο είναι
και το autofocus που καλύπτει με phase detect pixel το 90% της επιφάνειας του καρέ
οριζοντίως και καθέτως – και βεβαίως με δυνατότητα Eye Detect AF που δίνει προτεραιότητα
στην εστίαση στα μάτια, ένα χαρακτηριστικό που αναδεικνύεται τον τελευταίο καιρό ως
βασικό στοιχείο του ανταγωνισμού. Η Ζ50 δεν έχει μόνον ταχύτατη απόδοση στο autofocus
αλλά και τάχιστο burst mode 11fps προσαρμοσμένο στις ανάγκες της καταγραφής κίνησης
και δράσης, στα σπορ και τους αγώνες. Με τις video προδιαγραφές της η Ζ50 ενδιαφέρει
άμεσα και τους βιντεογράφους αφού έχει ικανότητα 4Κ UHD 30p xωρίς crop ή εναλλακτικά
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fullHD 120p για slow motion
εφέ καθώς και 4Κ time lapse για
δραματικά εφέ που μπορούν να
μονταριστούν σε εντυπωσιακά
video clip.
Το ηλεκτρονικό viewfinder
προσφέρει εμπειρία χρήσης
ανταγωνιστκή των οπτικών
προσοφθαλμίων σκοπεύτρων
των DSLR με την επαρκή ανάλυση
2,3εκ. dot και τις προσαρμοζόμενες
ενδείξεις. Στο έργο της σκόπεσης
το EVF υποβοηθείται από την
αρθρωτή οθόνη αφής 3,2in. με
αρκετά ικανοποιητική ανάλυση
1.04Μ dot.
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Η οθόνη αρθρώνεται προς τα πάνω σε θέση ως Waist Level Finder και προς τα κάτω
σε θέση για selfies και σε επαφική λειτουργία υποστηρίζει χειρονομίες (gestures) σε
στιλ smartphone.
Η Nikon μας έχει συνηθίσει στις εύρωστες, ποιοτικές κατασκευές και η Ζ50 με το
εσωτερικό σκελετό από ελαφρό αλλά ανθεκτικό κράμα μαγνησίου δεν αποτελεί

Περισσότερα για την Z50

εξαίρεση.
Σε σύγχρονη σχεδίαση, δε θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι αναμενόμενες
ευκολίες ασύρματης διασύνδεσης και συγκεκριμένα WiFi και Bluetooth. Στο
τελευταίο “πατάει” η έκδοση 2,6 του καθιερωμένου πλέον σε όλα τα νέα μοντέλα
Nikon Snapbridge, το οποίο επιτρέπει να μοιραζόμαστε, όπου κι αν βρισκόμαστε,
φωτογραφίες JPEG και videoclip με την συνεργασία συνδεόμενης έξυπνης συσκευής,
smartphone ή tablet.

Ηi end mirrorless παρά μια μηχανή DX
format. Όμως η Ζ50 είναι μικρή, προσιτή,
διατηρεί τα πλεονεκτήματα της μοντούρας
Ζ (μεγαλύτερης διαμέτρου σε σύγκριση
με F-mount) και μοιάζει ευχάριστη και
φιλική. Ας δούμε λοιπόν περισσότερες
λεπτομέρειες.
Η υιοθέτηση μικρότερου και όχι full frame
αισθητήρα συμπαρέσυρε το μέγεθος της
μηχανής προς το μικρότερο, καθώς και το
βάρος κατά το 1/3 λιγότερο από τις Ζ6/Ζ7.

Φακοί ΝIkkor Z dx
Στον τομέα των οπτικών, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε φακούς
Z Nikkor απευθείας (με τη διευκρίνηση ότι πρέπει να εφαρμοστεί συντελεστής
πολλαπλασιασμού εστιακής απόστασης -crop factor- 1,5x είτε φακούς Nikkor AF-S
μέσω αντάπτορα Nikon FTZ είτε τέλος τους δύο ειδικά σχεδιασμένους για τη Nikon
Z50 φακούς με κάλυψη για αισθητήρα APS-C.
Πρώτον, τον πτυσσόμενο ultra compact zoom Nikkor Z DX 16-50mm f/3,5-6,3.
O zoom αυτός ενσωματώνει 9 κρύσταλλα εκ των οποίων ένα χαμηλής διάχυσης
ED καθώς και σύστημα οπτικής σταθεροποίησης VR με πλεονέκτημα 4,5stop σε
σύγκριση με την αντίστοιχη ταχύτητα ασφαλείας χωρίς VR. Κατά δεύτερο λόγο
προτείνεται από τη Nikon ο zoom τηλεφακός Nikkor Z DX 50-250mm f/4,5-6,3 επίσης
με ενσωματωμένο VR 5stop, για όσους φωτογραφίζουν μακρινά αντικείμενα.
Oι δύο φακοί έχουν παραμετροποιούμενο δακτυλίδι ελέγχου (που ρυθμίζει
διαφράγματα και αντιστάθμιση έκθεσης και/ή την αθόρυβη λειτουργία). Οι δύο φακοί
με το VR in lens stabilizer υπόσχονται βελτίωση σταθερότητας στο κράτημα στο
χέρι κατά 4,5stop και 5stop, αντίστοιχα. Εννοείται ότι είναι απόλυτα συμβατοί και οι
“κανονικοί” με full frame κάλυψη Νikkor Z φακοί πάντα λαμβάνοντας υπόψη το 1,5x
crop factor.
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Για τους οπαδούς της Nikon, η εξαγγελία
της Ζ50 (14 μήνες μετά την πρεμιέρα της
σειράς Ζ) αποτελεί ευχάριστη έκπληξη
υπό την έννοια ότι αναμενόταν κάτι προς

Το σώμα με σασί από κράμα μαγνησίου
είναι αρκετά ισχυρό προκειμένου να
αντέξει κραδασμούς και καταπονήσεις, και
έχει σφράγιση αδιαβροχοποίησης αν και
όχι στο ίδιο επίπεδο με τις Ζ6/Ζ7.
Οι μικρότερες διαστάσεις επέβαλαν
αλλαγές όπως την εγκατάλειψη του
πληροφοριακού OLED display panel
δεξιά από το υπερυψωμένο σκόπευτρο
καθώς και την αφαίρεση του joystick
από την πλάτη και μείωση του αριθμού
των κουμπιών που σε ένα βαθμό
αντικαθίστανται από “soft” κουμπιά πάνω
στην επαφική οθόνη.
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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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Aισθητήρας
Ο αισθητήρας διαστάσεων 23,5x15,7mm έχει σχεδιαστικές συγγένειες με
την D7500 και ενεργή ανάλυση 20,9MP από συνολική 21.51ΜΡ και περιοχή
ευαισθησίας ISO 100 ως 51.200 (που επεκτείνεται ως ISO 204.000). Η
μεγάλη διαφορά με τη Z6/Z7 ανάγεται στην έλλειψη μηχανισμού stabilizer
επί του αισθητήρα όπως και συστήματος κατά της σκόνης.
H συνεργασία με το νέο επεξεργαστή Expeed 6 φέρνει πολύ καλές επιδόσεις
στη ριπή (burst mode) ειδικά όταν έχει ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό
κλείστρο με 11fps -ενώ πέφτει στα 5fps με ηλεκτρομηχανικό κλείστρο.

ΕVF σκόπευτρο
Η τάση για μείωση διαστάσεων είχε τον αντίκτυπό της και στο σκόπευτρο
EVF όπου αντί για το μεγάλο OLED panel 0,5in. 3,69εκ. dot τώρα υπάρχει
ένα μικρότερο επίσης OLED αλλά μεγέθους 0,39in. 2,36εκ. dot η δε
μεγέθυνση είναι 1,02x ή 0,68x (σε αναγωγή full frame). Oι χρήστες που
φορούν γυαλιά μπορούν να εκμεταλλεύονται τη διόρθωση διοπτρίας -3
ως +3μονάδες. Τέλος η φωτεινότητα του EVF ρυθμίζεται σε 7 βήματα. Την
αποστολή του EVF υποβοηθεί η αρθρωτή (περιστρεφόμενη περί ένα άξονα) επαφική οθόνη
3,2in. με ανάλυση 1.04εκ. dot και λειτουργία αφής . Για να διευκολύνει τις λήψεις selfie η οθόνη
περιστρέφεται περί τον άξονά της κατά 180° και έτσι δεν ενοχλείται από
το ματάκι του προσοφθαλμίου σκοπεύτρου.

Αutofocus
Στη νέα γενιά mirrorless μηχανών έχει γενικευτεί η ενσωμάτωση phase detect pixel για τη
λειτουργία υβριδικών συστημάτων AF. Στην περίπτωση της Z50 έχουμε 209 σημεία εστίασης
και εύρος εστίασης από EV-2 ως EV+19 και μάλιστα με δυνατότητες face detection και eye
detection.
Aρκετές διαφορές παρατηρούνται στο κλείστρο, που είναι απλούτερο από το αντίστοιχο των Ζ6/
Ζ7 και χρονίζεται ως 1/4000sec. και ως 1/200 σε flash sync. Λειτουργεί επίσης και ως καθαρά
ηλεκτρονικό πάλι ως 1/4000sec. και διαθέτει Bulb (πόζα Β).

Φλας
Οι φιλικές προς τους ερασιτέχνες μηχανές πάντα διαθέτουν εσωτερικό φλας για την ώρα που
δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποια αυτόνομη μονάδα φλας. Εδώ το φλασάκι έχει Guide No 7 και
προφανώς βοηθάει στις περιπτώσεις που προκύπτει ξαφνικά και απρόβλεπτα η ανάγκη.

Video
Eκτός από την φωτογραφική αποστολή της η Ζ50 είναι παράλληλα
ηλα μια πολύ καλή
ate 24, 25 και
βιντεοκάμερα αφού έχει δυνατότητα 4K UHD video σε frame rate
30fps και full HD ως 120p καθώς και τρεις επιλογές slow motion
on full HD ως 5x
(24fps) ή 4x (30fps). Tην καταγραφή ήχου αναλαμβάνει το εσωτερικό
τερικό stereo
μικρόφωνο ή εναλλακτικά ένα εξωτερικό όπως το γνωστό Νikon
on ME-1.

Kατά τα λοιπά
Ι. Εναρμονισμένη με τις υπόλοιπες mirrorless της κατηγορίας της,
ς, η Ζ50
χρησιμοποιεί προσιτές κάρτες SDHC/XC και όχι XQD που άλλωστε
στε
στοιχίζουν πολύ ακριβότερα, αποθηκεύοντας αρχεία JPEG όσο και
RAW 12bit και 14bit.
ΙΙ. Ως προς την -καλωδιωμένη- συνδεσιμότητα βρίσκουμε θύρεςς
USB 2.0 type B Micro και HDMI Type D Micro.
ΙΙΙ. Στην θέση της μπαταρίας βρίσκουμε ένα τελείως καινούργιο
Li ion pack της Nikon με κωδικό ΕΝ-ΕL25 πιστοποιημένο για
αυτονομία 280 καρέ αν χρησιμοποιείται το EVF και 320καρέ με την
οθόνη της πλάτης. Η μπαταρία φορτίζεται και εξωτερικά και εσωτερικά
ωτερικά
(χωρίς να αφαιρεθει από το διαμέρισμά της το οποίο φιλοξενεί και την
κάρτα μνήμης).
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Godox
Νέα σειρά Flexible LED

Τ

α νέα εύκαμπτα φορητά LED φωτιστικά της Godox θα διατίθενται σε
παραλλαγές με ισχείς 60Watt (διάσταση 30x45cm), 100W (διάσταση
40x60cm), 150W (διάσταση 60x60cm) και striplight 150W (διάσταση
30x120cm). Τα Godox LED σειράς FL είναι εύκαμπτα πάνελ με κορυφαία
πιστότητα φωτισμού με δείκτες ποιότητας CRI Rat96 και TLCIt98. Επιτρέπουν
τη ρύθμιση της χρωματικής θερμοκρασίας σε κλίμακα από 3300°Κ
μέχρι 5600°Κ μέσω ειδικής οθόνης ελέγχου. Οι χρήστες μπορούν να
διαμορφώσουν ο σχήμα τους ώστε να πετύχουν φωτισμό με διάχυση μέχρι

360°. Διαθέτουν ειδικό control box για ασύρματο
ομαδικό έλεγχο σε 6 κανάλια και 16 Group.
Επιπλέον μέσω της ειδικής εφαρμογής Godox
Photo οι ρυθμίσεις γίνονται από smartphone/tablet
(σύνδεση Bluetooth). Τροφοδοτούνται από DC
είσοδο ή από μπαταρίες V-mount. Συνοδεύονταi
από μεταλλικό bracket σχήματος Χ για την εύκολη
προσαρμογή σε light stand. ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ

Capture One
Σεμινάριο στο στούντιο 46

E

ξειδικευμένο σεμινάριο εξοικείωσης με το πρόγραμμα RAW
converter (και όχι μόνον) CaptureOne διοργανώνεται την Δευτέρα 21
Οκτωβρίου 2019 σε δύο κύκλους 13.30-16.00 και 17.00-19.30 στο Studio
46 Μύσωνος 46 11743, Ν. Κόσμος. Θα περιλαμβάνει live φωτογράφηση
σε στουντιακές συνθήκες και παρουσίαση της νέας επαγγελματικής
ψηφιακής μηχανής PhaseOne XT. Θα αναλυθούν τεχνικές για βέλτιστη
αξιοποίηση των εργαλείων του CaptureOne σε φωτογραφήσεις με
tethered σύνδεση, δημιουργία καταλόγου, πορτραίτων κλπ. Εισηγητής
θα είναι ο φωτογράφος Γιώργος Σαββουλίδης, ο οποίος έχει ως
αντικείμενο μόδα, editorial, campaign, καταλόγυς και still life. Εργάζεται
για πάνω από δέκα χρόνια με το Capture One software της Phase One
και με συστήματα φωτισμού Elinchrom.
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" * (&,* $  Synology DiskStation DS218Play
...και αποκτήστε ένα φανταστικό NAS & Home Entertainment σύστημα χορηγία της ΝetConnect

M

ε την ευκαιρία της κυκλοφορίας του ειδικού μονοθεματικού τεύχους
Photo Storage του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ η χορηγός εταιρία Net Connect
σας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα μοναδικό δώρο αξίας €270. Το
πανίσχυρο Home Entertainment / ΝΑS σύστημα Diskstation DS 218Play με
την υπογραφή Synology, του μεγαλύτερου ονόματος στα NAS συστήματα.
Λάβετε μέρος, μπείτε στην κλήρωση και διεκδικείστε το δώρο σας*.
*Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου.
Το DS218Play είναι η καρδιά του home entertainment με δυνατότητα 4Κ UHD
streaming και το ιδανικό μέσο αποθήκευσης για τις φωτογραφίες, τα video και
όλο το ψηφιακό υλικό σας.
Mε την τεχνολογία 4Κ Live Transcoding μπορείτε να απολαμβάνετε τη
μαγεία του 4Κ video ακόμη και σε τηλεοράσεις, smartphone κλπ. που δεν
υποστηρίζουν εγγενώς αυτή την ανάλυση.
Με τις ενσωματωμένες στο λειτουργικό εφαρμογές Video Station, Photo
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Station και Audio Station, αποκτήστε
πρόσβαση στο multimedia περιεχόμενό σας
από οποιαδήποτε σύνδεση σε περιβάλλον
web browser.
•
Iσχυρό hardware με διπύρηνο
επεξεργαστή Intel J3355 και
κρυπτογράφηση ΑΕS-NI
•
Video transcoder Η.265/Η.264 4Κ on
the fly.
•
Mνήμη SO-DIMM DDR3 ως 6GB
•
Αυξημένες επιδόσεις ως 112MB/sec
read and write
•
Χαμηλή ηλεκτρ. κατανάλωση 16,7Watt
(λειτουργία) 5,1Watt (αναμονή)
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Canon Ivy REC
Έναρξη παραγωγής

Θ

υμάστε που γράφαμε εδώ για την Ιvy RECμ το πρώτο εγχείρημα της Canon σε
πλατφόρμα crowdfunding; Λοιπόν το project συμπλήρωσε με επιτυχία την
καμπάνια Indiegogo και έγινε sold out μέσα σε ελάχιστες ημέρες από τη στιγμή που
ανέβηκε. Στο τέλος Οκτωβρίου θα παραδοθούν τα πρώτα κομμάτια. Υπενθυμίζουμε
ότι πρόκειται για μία clip camera σε μέγεθος USB flash drive. Έχει αισθητήρα

διαθέτει επιπλέον ηλεκτρονικό
stabilizer, υποδοχή για κάρτα MicroSD,
ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη
μπαταρία και WiFi. To πιο σημαντικό
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα είναι η

13Megapixel, φακό ισοδύναμο με 25mm, φωτογραφική ανάλυση ως 4160x3120pixel
και video 1080/60p ως 720/30p. Η μινιατούρα αυτή (διαστάσεις 110.5x45.2x18.5mm)

αντοχή της στην υγρασία, σκόνη κλπ. Η
κανονική τιμή είναι 129δολ. στις ΗΠΑ.

Samsung
10x zoom για το Galaxy S11

Μ

έσα στο 2019 έχει γίνει πολύς λόγος για
υβριδικούς zoom φακούς σε smartphone,
παρόμοιους στη σχεδίαση με τους αντίστοιχους
των υποβρύχιων compact. Δηλ. σύνθετες
οπτικές σχεδιάσεις που συνδυάζουν πρισματικά
και συμβατικά στοιχεία με σκοπό να ταιριάξουν
σε “εσωτερικούς” φακούς που περιέχονται εξ
ολοκλήρου στο σώμα της συσκευής. H πρώτη
εταιρία που το υλοποίησε ήταν η κινέζικη Oppo
ενώ έχει πειραματιστεί σχετικά και η Huawei. Τώρα
πληροφορούμαστε από το κορεάτικο περιοδικό
Elec, ότι και η Samsung ετοιμάζεται να βγάλει τέτοιο
zoom για το επικείμενο Galaxy S11 που θα βγει το
πρώτο τρίμηνο το 2020. Το υποσύστημα φακού θα
κατασκευάζεται από την θυγατρική της Samsung
Μεcatech Systems. Σύμφωνα με τις φημολογίες
ο υβριδικός φακός θα είναι zoom 5x (αντίστοιχος
του P30Pro της Huawei) και θα συνεργάζεται με
αισθητήρα Quadbayer της Samsung που λειτουργεί
με τεχνολογία pixel binning.
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Nikkor Z 58mm f/0,95 Noct
Συλλεκτικός από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας

Ο

υπεργρήγορος Νοct της σειράς Nikkor Z είχε δημιουργήσει εντυπώσεις πολύ πριν
κυκλοφορήσει και αναμενόταν με ενθουσιασμό. Βέβαια η τιμή που θα είναι πάνω
από 8.000 δολ. στις ΗΠΑ και υψηλότερη στην Ευρώπη ελέω ΦΠΑ, δεν τον φέρνει κοντά
στις δυνατότητες των πολλών αλλά αναντίρρητα πρόκειται για επίτευγμα της οπτικής
τεχνολογίας. Προφανώς ενέχει τους συμβολισμούς για την τεχνολογική υπεροχή των
φακών της σειράς Νikkor Z, αυτών που ήδη διατίθενται και όσων αναμένονται στο άμεσο
μέλλον με βάση την πρόσφατη πληροφόρηση από το εργοστάσιο. Σύμφωνα λοιπόν με την
ανακαίνωση που συνέπεσε με την Ζ50, προστίθενται φακοί S-Line 20mm f/1,8, 50mm f/1,2,
δύο άλλοι Compact Prime 28mm & 40mm και ένας Μicro 60mm.
O ultrafast 58άρης εκμεταλλεύεται πλήρως τη μεγάλη διάμετρο μοντούρας 55mm για
βελτιστοποίηση της σχεδίασης που περιλαμβάνει 17 οπτικά στοιχεία σε 10 ομάδες εκ των
οποίων τέσσερα ED και τρία ασφαιρικά μεγάλης διαμέτρου κατασκευασμένα από γυαλί

  
& PANASONIC

με υψηλό διαθλαστικό δείκτη. Η
σύνθετη σχεδίαση καταλήγει σε
σχεδόν ιδανική διόρθωση των
χρωματικών και γεωμετρικών
εκτροπών. Να σημειώσουμε επιπλέον
το υψηλής ακρίβειας σύστημα
εστίασης και το παραμετροποιούμενο
δακτυλίδι ελέγχο. Ολα τα κρύσταλλα
έχουν υποστεί ειδική κατεργασία με
επίστρωση ARNEO και Nano Crystal.
Η επίσημη διάθεση θα αρχίσει στα
τέλη Οκτωβρίου.



Διανομή των καταναλωτικών μπαταριών
Panasonic στην ελληνική αγορά

Η

Στάμος ΑΕ και η Panasonic ανακοίνωσαν την έναρξη της
συνεργασίας τους για τη διανομή των καταναλωτικών
μπαταριών της εταιρίας στην ελληνική αγορά. Η Panasonic
έχει εμπειρία 100 ετών στην παραγωγή και διανομή προϊόντων
ενέργειας. Σήμερα διαθέτει δύο εργοστάσια παραγωγής στην
Ευρώπη (Βέλγιο και Πολωνία) που εξασφαλίζουν κορυφαία
ποιότητα παραγωγής και άμεση εξυπηρέτηση του Ευρωπαϊκού
καταναλωτικού κοινού.
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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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Sigma fp camera
Ξεκινάει η εμπορική διάθεση

Ό

ταν αναγγέλθηκε το project L-mount alliance η Sigma ήταν η μόνη από
τους τρεις “συμμάχους” με φακούς αλλά χωρίς σώμα μηχανής με την
συγκεκριμένη μοντούρα στο οπλοστάσιό της. Εύλογα υποθέσαμε ότι ήταν
μόνον θέμα χρόνου να προκύψει ένα τέτοιο μοντέλο full frame mirrorless. Η
fp αναγγέλθηκε διακριτικά τον περασμένο Ιούλιο, αλλά στις 25 Οκτωβρίου
αρχίζει η επίσημη διάθεση στην αγορά της μικρότερης (112.6x69.9x45.3mm)
και ελαφρύτερης (370gr.) mirrorless στην κατηγορία της. Περιέργως δεν
έχει τριστρωματικό αισθητήρα με αρχιτεκτονική Foveon αλλά ένα τυπικό

Bayer pattern 24,6Μegapixel με κλίμακα
ευαισθησίας ISO 100-25600, αυτόματη
εστίαση 49 σημείων, video 4K και μεγάλη
γκάμα από εξαρτήματα και αξεσουάρ όπως
εξωτερικές μονάδες φλας, μικρόφωνο,
remote κλπ. Η τιμή της θα είναι κάτω
από 2000 δολ. στην αντίπερα όχθη του
Ατλαντικού.

Laowa 15mm f/2
Διορθωμένος υπερευρυγώνιος για
Canon EOS R και Nikon Z συστήματα!

Ο

δημοφιλής Laowa 15mm F2 πλέον
διαθέσιμος και για τα mirrorless συστήματα
της Nikon και Canon! Ο Laowa VE1520RF
της Venus Optics είναι ένας ταχύτατος
(f/2) υπερευρυγώνιος φακός ελάχιστης
παραμόρφωσης (zero distortion). Με ευρύτατο
oπτικό πεδίο 110°, χαμηλό βάρος και πρακτικά
μηδενικές παραμορφώσεις, αποδεικνύεται
ιδανικός για καθημερινή χρήση ενώ αποτελεί
εξαιρετική επιλογή για πλήθος εφαρμογών
όπως η αρχιτεκτονική φωτογραφία, φωτογραφία
τοπίου, η αστροφωτογραφία αλλά και η
βιντεοσκόπηση με gimbal.
ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ
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Metal prints & wood prints by Chromaluxe
USB & USB boxes (      
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Photo boxes, album boxes,   &   
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ONEPRINT LAB
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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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SeaYou!
Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα την ναυτιλία

O

διαγωνισμός φωτογραφίας SeaYou με αντικείμενο την ναυτιλία,
διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ευγενίδου με χορηγία της Δ.& Ι. Δαμκαλίδης
Α.Ε. Μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι λάτρεις της φωτογραφίας αποτυπώνοντας
τα χαρακτηριστικά εκείνα στοιχεία της ναυτιλίας που τους εμπνέουν με
φωτογραφικά έργα όπως τοπία, στιγμές της καθημερινότητας, εκφάνσεις του
κοινωνικού βίου, πλοία και στοιχεία αυτών, πλεούμενα και ανθρώπους.
Μέσα από τον διαγωνισμό δίνεται η ευκαιρία σε όλους να ανακαλύψουν την
ναυτιλία και τον κόσμο της, να περπατήσουν στα λιμάνια, να αισθανθούν τον
παλμό της θάλασσας και των ανθρώπων της, εκείνων που ζουν από αυτήν, εκείνων
που υπάρχουν γι΄ αυτήν. Οι φωτογραφίες μπορoύν να έχουν γίνει με οποιοδήποτε
είδος φωτογραφικής μηχανής, π.χ. κλασική με φιλμ, smartphone, φωτογραφική

μηχανή DSLR, mirrorless ή compact, drone.
Ο διαγωνισμός διαρκεί ως και τις 20.11.2019.
Τα 30 φωτογραφικά έργα που θα επιλεγούν,
θα εκτεθούν στους χώρους του Ιδρύματος
σε ομαδική έκθεση και θα εκτυπωθούν σε
άλμπουμ, το οποίο θα διανεμηθεί σε όσους
συμμετάσχουν. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα
πραγματοποιηθούν στις 22.01.2020.
Διαβάστε τους τρόπους και όρους συμμετοχής
εδώ και στην συνέχεια στείλτε τις φωτογραφίες
σας στο info@eef.edu.gr

Nikon Z6/Z7
Βattery pack/grip MB-N10

Α

υτή η εβδομάδα είναι γεμάτη από νέα της
Nikon και σε αυτά εντάσσεται η ανακοίνωση
για το battery pack MB-N10 που προορίζεται για
τις full frame mirrorless Z6/Z7. Επειδή και οι δύο
αυτές μηχανές δεν έχουν ηλεκτρικές επαφές στη
βάση, για να τοποθετηθεί το pack αφαιρείται η
αρχική μπαταρία με το πορτάκι της. Περιλαμβάνει
δύο μπαταρίες EN-EL15b και έτσι εύλογα μπορούμε
να υποθέσουμε ότι η αυτονομία διπλασιάζεται. Το
εξάρτημα εκτός από τα ενδεικτικά LED έχει θύρα
USB-C για απευθείας φόρτιση.
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GoPro ero 8Black
“Hρωϊκό” μοντέλο όγδοης γενιάς για την πιο γνωστή actioncam

Ό

ταν είσαι leader σε μια αγορά πρέπει πάντα κάτι να προσθέτεις και κάπου
να καινοτομείς προκειμένου να ανανεώνεις το ενδιαφέρον. Αυτό το τηρούν
στην GoPro και στην όγδοη κατά σειρά ενσάρκωση του δημοφιλούς brandname
Hero, υλοποιούν τεχνολογία HyperSmooth 2.0 δηλ. την τελευταία λέξη στα
συστήματα σταθεροποίησης με Boost mode και αυτόματη ευθυγράμμιση
ορίζοντα. Επίσης υπάρχει TimeWarp ένα σύστημα HyperLapse που αυτόματα
προσαρμόζει το playback. Από πλευράς αξεσουάρ αν προτιμήσετε το MediaMod

θα κερδίσετε εξτρά εξαρτήματα όπως
μικρόφωνο τύπου shotgun, θύρα
miniDIN για μικρόφωνο, ΜiniHDMI
και USB-C. Επίσης ενσωματώνεται
η λειτουργία Digital Lenses που
προσομοιώνει Νarrow, Linear, Wide και
SuperView.

# Moza AirCross 2
Camera Gimbal τριών αξόνων

Τ

ο Moza AirCross 2 είναι είναι ένα ελαφρύ
(950gr) αλλά ισχυρό gimbal τριών αξόνων,
με μέγιστο υποστηριζόμενο βάρος 3.2kg που
του επιτρέπει να υποστηρίζει όλες τις δημοφιλείς
DSLR και mirrorless μηχανές της αγοράς με
άφθονους συνδυασμούς φακών.
Ξεχωρίζει για τον έξυπνο σχεδιασμό. Tο οπίσθιο
μοτέρ έχει κλίση ώστε ο χειριστής να μπορεί να
ζυγίζει ξεκούραστα την κάμερα διατηρώντας
οπτική επαφή με την οθόνη. Η φωτεινή
OLED οθόνη και το φωτιζόμενο smart wheel
επιτρέπουν τον άνετο έλεγχο των ρυθμίσεων
και δυνατοτήτων του gimbal. Παράλληλα, με 8
διαφορετικούς τύπους λειτουργιών follow και
με τις προηγμένες λειτουργίες Inception Mode,
FPV, Sport Gear Mode, Panorama και Tracking
το Moza AIR 2 προσφέρει στους κατόχους
ανεξάντλητες δημιουργικές δυνατότητες.
Επιπλέον είναι συμβατό με το ασύρματο
σύστημα εστίασης/zoom iFOCUS.
ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ
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 Luminous Eye
To βάπτισμα του πυρός

Η

φωτογραφία, ή ακόμη πιο ορθά, ο νέος οπτικός πολιτισμός της εποχής μας,
αποτελεί πόλο έλξης για όλους. Είναι άλλωστε ο πιο γρήγορος και, φαινομενικά,
πιο απλός τρόπος επικοινωνίας. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το άνοιγμα ενός ακόμη
νέου χώρου για την φωτογραφία στην πρωτεύουσα: αυτή την φορά υπό την
αγγλόφωνη ονομασία Luminous Eye στο Κουκάκι. Οι χώροι της γκαλερί είναι άψογα
σχεδιασμένοι, όπως επιτάσσει η σύγχρονη τέχνη, και τα γενικά εγκαίνια θα γίνουν με
την ομαδική έκθεση Innerscapes - Μυθολογία του τοπίου. Από τα πλέον δημοφιλή
θέματα στην fine art φωτογραφία, το τοπίο, στην συγκεκριμένη έκθεση προσεγγίζεται
από εννέα φωτογράφους, με έναν τρόπο εσωτερικής θέασης και προσωπικής και
εικαστικής αναζήτησης. Ο επιμελητής - και εκ των ιδρυτών της γκαλερί - Χάρης
Κακαρούχας μιλά συχνά για την εσωτερικότητα της φωτογραφικής εικόνας και όλης της
διαδικασίας,. Έτσι η έκθεση έρχεται ως φυσική συνέχεια της πορείας του. Συμμετέχοντες
καλλιτέχνες: Hannah Devereux, Karen Glaser, Κωνσταντίνος Βασιλάκης, Βασίλης

Γεροντάκος, Γιάννης Γκόγκος, Δημήτρης
Διαμάντης, Χάρης Κακαρούχας, Φωτεινή
Μαρκέλλου και Συμεών Χατζηλίδης.
Η Luminous Eye αποτελεί μία
συνδημιουργία των φωτογράφων Βασίλη
Γεροντάκου, Χάρη Κακαρούχα, Εύης
Καραγιαννίδη και Παύλου Παυλίδη.
Εγκαίνια: Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019
Διάρκεια έκθεσης: 18 Οκτωβρίου -30
Νοεμβρίου 2019
Διεύθυνση: Μητσαίων 2Α, Κουκάκι
Πληροφορίες: Τηλ: 2111161206

 !" #$!"%&'
Εργαστήρια Δημιουργικής Φωτογραφίας

Ξ

εκινούν στις 24 Οκτωβρίου, τα γνωστά μαθήματα του ΕΚΦ, με διδάσκοντες τους Κωστή Αντωνιάδη, Κώστα Γουδή και Ηώ
Πάσχου, καθώς και προσκεκλημένους ομιλητές. Το πρόγραμμα των μαθημάτων - εργαστηρίων Δημιουργικής Φωτογραφίας,

αναπτύσσεται σε τρεις αυτοτελείς κύκλους - επίπεδα. Σημειώστε πως σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πρωϊνών
ή απογευματινών συναντήσεων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιείται ομαδική έκθεση φωτογραφίας που
παρουσιάζει μέρος της δουλειάς των συμμετεχόντων στον τρίτο κύκλο (Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138). Τέλος, να σημειωθεί πως
χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.
Περαιτέρω πληροφορίες και εγγραφές: 2109211750, www.hcp.gr
Διεύθυνση: Στρατηγού Κοντούλη 3 & Λεωφ. Συγγρού (πλησίον σταθμού Συγγρού-Φιξ).
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ΝΕΑ EMΦΑΝΙΣΗ

ΝΕΑ ΥΛΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ
ΙΔΙΟ ΜΕΡΑΚΙ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
 476 • 

14 OKT

I 2019

 

32

ON LINE 

 

O IMAGING - E 

STOP PRESS
Η 7η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης
με θέμα την Στάση, ήδη ξεκίνησε - υπό τη γενική
διεύθυνση της Συραγώς Τσιάρα.
Βασικός στόχος φέτος, σύμφωνα με τους διοργανωτές,
είναι ένας εσωτερικός και καλλιτεχνικός αναστοχασμός
σχετικά με θέματα που άπτονται της τέχνης, της
κοινωνίας, της ζωής αλλά και των ίδιων των
καλλιτεχνών.
Αναμένουμε με ενδιαφέρον αν το κοινό θα κατανοήσει
την συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Διάρκεια: 12 Οκτωβρίου 2019 - 16 Φεβρουαρίου 2020,
www.thessalonikibiennale.gr
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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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Φωτογραφίζοντας (σ)τους Δελφούς

Α

ν δεν έχετε ήδη επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, σας προτείνουμε να
το κάνετε, μόλις βρεθείτε στην περιοχή. Ένα ενδιαφέρον
αρχιτεκτονικά κτίριο το οποίο στέκεται ανάμεσα
στα δέντρα των πλαγιών του Παρνασσού, με μία
εκθαμβωτική θέα του Κορινθιακού Κόλπου.
Τώρα, εντός της κεντρικής εκθεσιακής αίθουσας (όπου
μέχρι πρόσφατα μπορούσατε να δείτε τα μαγνητικά
έργα του μετρ της κινητικής τέχνης, Takis) θα εκτεθούν
τα έργα που προέκυψαν από το ειδικό σεμινάριο του
Πλάτωνα Ριβέλλη “Οι Δελφοί πέρα από τα αρχαία”.
Το τοπίο των Δελφών έχει μια ιδιαίτερη φωτογένεια
και αποτελεί εξαιρετικό τόπο για να εκφραστεί κανείς
δημιουργικά, είτε είναι επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης
(αν και αυτές οι δύο έννοιες είναι σχετικές στη
φωτογραφία).
Όπως σημειώνει ο Πλάτων Ριβέλλης, η έκθεση με
έργα 51 φωτογράφων, είναι αποτέλεσμα δώδεκα
ωρών συζήτησης και πολλών ωρών φωτογράφισης.
Οι φωτογραφικές συναντήσεις των Δελφών έκλεισαν
ήδη τέσσερα χρόνια, από τον Μάιο του 2016, ενώ
αποτελούν συνεργασία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού
Κέντρου Δελφών με τον Φωτογραφικό Κύκλο. Σε κάθε
περίπτωση, ένα από κείνα τα μέρη στην Ελλάδα που
αξίζει να επισκεφθεί έστω μία φορά στη ζωή του, είναι
η αξιοθαύμαστη περιοχή των Δελφών, είτε ως απλός
επισκέπτης, είτε ως καλλιτέχνης.
Εγκαίνια: 27 Οκτωβρίου 2019 στις 19:00
Διάρκεια: 27 Οκτωβρίου-18 Νοεμβρίου 2019
Διεύθυνση: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών,
Δελφοί, Φωκίδα
Πληροφορίες: τηλ.2103312781, 22650 82731
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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...

9 771105 394004
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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
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ιστορία & αισθητική
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€6,90 Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017

  

TEY

O
N
14



  
€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

  

TEY

O
N
15



  

TEY

O
N
16

€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

"

"

"

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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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...
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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
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Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας



  

  



 !
 

 !

 

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

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ
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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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Οι παγωμένοι γίγαντες στο Μουσείο
Μπενάκη

Υ

πενθυμίζουμε τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο
“Παγετώνες από τη γένεση στην εξαύλωση”, όπου
θα δείτε εξαιρετικά, μεγάλα τυπώματα που χαρίζουν
στο θεατή την βιωματική αίσθηση ενός φαντασιακού
ταξιδιού στο υπέροχο - αλλά συνάμα τραυματισμένο
από τις κλιματικές αλλαγές - παγωμένο αρκτικό τοπίο.
Θα μας υποδεχτούν οι φωτογραφικές αποτυπώσεις
των επιβλητικών, τόσο χαρακτηριστικών μορφών
των παγόβουνων της Αρκτικής και θα μας θυμίσουν
νοερά ότι πρέπει να τα σώσουμε με τις πράξεις
μας, εκτός από το να τα θαυμάζουμε απλώς σε μία
φωτογραφική εκτύπωση. Ο εξερευνητής φωτογράφος,
με αρχιτεκτονικές σπουδές, Φωκίων Ζησιάδης,
αποτύπωσε τους παγετώνες ως ιδιάζοντα γλυπτά της
φύσης που μας θυμίζουν παράλληλα το εφήμερο
κομμάτι της ύπαρξης. Η έκθεση πραγματοποιείται σε
επιμέλεια του Σταύρου Καβαλλάρη.
Εγκαίνια: 16 Οκτωβρίου 2019, ώρα 20:00
Διάρκεια έκθεσης: 17 Οκτωβρίου – 17 Νοεμβρίου 2019
Διεύθυνση: Πειραιώς 138
Πληροφορίες: www.benaki.org
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