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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες
θέσεις διαθέσιμες!
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Editorial
Αν σας έλεγε κανείς πριν από
15 χρόνια ότι θα μπορούσατε
μέσα από τους χάρτες της
Google να περιηγηθείτε στο
πλέον απομεμακρυσμένο
χωριό του πλανήτη, θα το
πιστεύατε; Δύσκολα...
Αν παρομοίως σας πει
κάποιος σήμερα ότι το πολύ
σε πέντε χρόνια το 90% των
ανθρώπων όλης της Υφηλίου
θα ταυτοποιούνται αυτόματα
και πανεύκολα μέσα από
φωτογραφίες, τι θα λέγατε;

E

ίναι κοινό μυστικό ότι όλες
οι βιομετρικές φωτογραφίες
-ταυτότητας, διαβατηρίου,
διπλωμάτων οδήγησης- είναι
αποθηκευμένες στα server της
ελληνικής αστυνομίας. Το ίδιο
ισχύει και για τους πολίτες
άλλων κρατών. Τα σύγχρονα
συστήματα ταυτοποίησης
με τη χρήση τεχνητής
νοημοσύνης αναπτύσσονται
και εξελίσσονται. Tουτέστιν
μαθαίνουν ν’ αναγνωρίζουν τα
πρόσωπα, με την αξιοποίηση
ειδικών αλγορίθμων που
τα εκπαιδεύουν μέσα από
τη σύγκριση εκατοντάδων
χιλιάδων φωτογραφιών.
Οι κρατικές υπηρεσίες
ασφαλείας που υπάρχουν
για το καλό μας -αν το
αμφισβητήσουμε κι αυτό
καλύτερα να πάρουμε
τα βουνά- τροφοδοτούν
τα συστήματά τους με τα
εκατομμύρια των φωτογραφιών
μας και είναι ή θα είναι
έτοιμες πολύ σύντομα να
αναγνωρίζουν την ταυτότητα
οποιουδήποτε από μία

A#$+!) '+!$' '( *"#+*8
«Χάρτινες» ταυτότητες, διαβατήρια, διπλώματα: τέλος (σε πολύ λίγα χρόνια...)
-ακόμη και φλου- φωτογραφία. Άρα δε χρειάζεται και πολύ φαντασία να καταλάβει κανείς
γιατί κλεφτρόνια, δολοφόνοι κλπ χρησιμοποιούν κράνη & κουκούλες για να αποκρύψουν το
πρόσωπό τους και γιατί επίσης διαδηλωτές και λοιποί διαμαρτυρόμενοι είναι αντίθετοι στην
επαναφορά του “κουκουλονόμου” του 2009. Τί γίνεται όμως όταν η ταυτοποίηση προσώπων
και συνακόλουθα των πάσης φύσεως συνηθειών τους -καταναλωτικών, σεξουαλικών κ.ά. διενεργείται παρανόμως ή με διάφορα προσχήματα από τους κολοσσούς του διαδικτύου στις
πλατφόρμες των οποίων οικειοθελώς έχουμε εναποθέσει απαξάπαντες τις φατσούλες μας; Που
αποσκοπεί κάτι τέτοιο; Η επίσημη απάντηση είναι απλή: H στοχευμένη προσέγγιση μέσω των
ενδιαφερόντων και συνηθειών των καταναλωτών σημαίνει τεράστιες οικονομίες κλίμακος στην
προβολή και διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών και πολλά άλλα. Και ο αντίλογος της απέναντι
πλευράς λέει ότι μέσω των ενδιαφερόντων και των συνηθειών των καταναλωτών καθίσταται
πανεύκολη η πολιτική τους χειραγώγηση. Τα παραδείγματα είναι πολλά και στις δύο περιπτώσεις.
Συμπέρασμα: Πολύ σύντομα δεν θα χρειάζεται να δείχνουμε ταυτότητες, πιστοποιητικά,
βεβαιώσεις, διαβατήρια κ.λπ. για να δηλώσουμε την ταυτότητά μας. Αυτό θα το διεκεπεραιώνει
πανεύκολα η τεχνητή νοημοσύνη. Η λαϊκή ρήση ‘‘κόψε φάτσα, βγάλε συμπέρασμα’’ θα
υλοποιείται πλέον με τη στάμπα της επιστήμης...

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«H     !"#$ % !&"! '& (
) *"#+* , ") .) ’ '/"!...»
SZCZEPAN YAMENSKI
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Γίνε τώρα συνδρομητής ή ανανέωσε
τη συνδρομή σου για δύο χρόνια
(12 τεύχη αξίας €64) & κέρδισε
δώρα συνολικής αξίας €40:
1 Ένα Rollei Lens Ball &
2 Ένα Ilford Photo Album Kit

1

!



40!

2

Τι κερδίζεις με τη συνδρομή;
• Παραλαμβάνεις πρώτος στο χώρο σου με την ACS το ΦΩΤΟγράφο - πριν κυκλοφορήσει στα περίπτερα.
• Εξοικονομείς χρήματα! Με τη διετή συνδρομή στην ουσία πληρώνεις για 11τεύχη ενώ παραλαμβάνεις12.
• 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 Mπες τώρα στο eshop www.photo.gr/subscription και αγόρασε αυτή τη μοναδική επετειακή προσφορά.
Το δώρο θα σου αποσταλεί μαζί με το επόμενο τεύχος του ΦΩΤΟγράφου
ή Tηλεφώνησε στο 210 8541400.
Η προσφορά ισχύει έως & 15 Δεκεμβρίου 2019
MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 | 7

Periexomena_263.indd 7
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Από τον Stephen Mcmennamy...

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%(")8: Τάκης Τζίμας, &/&"8 ."<)8: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

*)!8: Άννα
>??"%=
, &Μανουσάκη
+'+"=: Ιωάννα
&"=%"8:
Bασδέκη
Φωτεινή
*)!8:
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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Έργο: Bonnie M. Smith.copyright: O+
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Η πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του Kingston

Δ

εν έχεις χρήματα να πληρώσεις το ενοίκιο διότι οι τιμές ανεβαίνουν δραματικά. Για να πας
σε έναν καλό οδοντίατρο, χρειάζεσαι μια περιουσία. Οι φίλοι σου είναι όλοι… μπατίρηδες
καλλιτέχνες. Όμως έχεις γύρω σου λίγους γιατρούς που εκτιμούν την τέχνη σου. Και τί σκέφτεστε
όλοι μαζί; Μία εξαιρετική ιδέα: ένα μικρό φεστιβάλ, διάρκειας ελάχιστων ημερών, όπου υπάρχουν
βέβαια διάφορες μορφές τέχνης αλλά υπάρχει και κάτι αναπάντεχο: Μία αυτοσχέδια κλινική όπου
οι φιλότεχνοι γιατροί, προσφέρουν δωρέαν τις ιατρικές υπηρεσίες τους, με αντάλλαγμα τη χαρά της
καλλιτεχνικής εμπειρίας. Μα τί ουτοπιστική σκέψη! Κι όμως, το 2010, στην μποέμικη κωμόπολη
του Kingston, πάνω στον ποταμό Hudson που διαπερνά και την Νέα Υόρκη, μια μικρή ομάδα
καλλιτεχνών και γιατρών εγκαινίασε το πρώτο 0+ (όπως η ομάδα αίματος) νέο και αυτό πρωτότυπο
φεστιβάλ, το οποίο σήμερα έχει εξελιχθεί σε μεγάλη διοργάνωση, υπό τη διεύθυνση του Joe
Concra, και έλκει σπουδαίους δημιουργούς.
Όμως το φεστιβάλ αποτελεί μόνο ένα μέρος των ιδιαίτερων, οικολογικών, κοινωνικών και
οικονομικών αλλαγών που γίνονται στο Kingston. Mεταξύ άλλων έχει κατασκευαστεί πλήρες
σύστημα ποδηλατόδρομων σε περίπτωση που… τελειώσει το πετρέλαιο, ραδιοφωνικός σταθμός
που λειτουργεί με αυτόνομες γεννήτριες αλλά και κυκλοφορεί το δικό του μικρονόμισμα, το
λεγόμενο Hudson Valley Current, χρήσιμο όταν καταρρεύσει το γνωστό νομισματικό σύστημα όλου
του κόσμου! Ακούγονται παράξενα, αλλά πέρα ως πέρα αληθινά. Εφικτά και λειτουργικά. Ίσως ένα
πολύ ωραίο παράδειγμα και για τις δικές μας πόλεις…

Σημείωση: Βασισμένο σε πληροφορίες από άρθρο της Alexandra Marvar στην Guardian.

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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Irista down
To αβέβαιο μέλλον του cloud storage
Η αποθήκευση στο σύννεφο
αντιπροσωπεύει μια από τις βασικές
επιλογές των χρηστών υπολογιστών
και ακόμη περισσότερο των

Σ

φωτογράφων. Πολλοί δελεάζονται
-βάσιμα- από τα πλεονεκτήματα της
άϋλης, εξ αποστάσεως αποθήκευσης
που προτείνεται από διάφορους
παρόχους. Ξεκινώντας από τους
γίγαντες όπως Google (Photos)
Αpple (iCloud) Microsoft (OneDrive)
Adobe (Creative Cloud) αλλά και
μικρότερες εταιρίες όπως Dropbox,
PcCloud, Sync, Flickr, SquareSpace
κλπ. μοιάζει να υπάρχει ένας

χρήστες Nikon. H Leica είχε εξαγγείλει χωρίς πολλές φανφάρες το Leica FotoPark κατά
τη διάρκεια της Photokina 2014 που ήταν συνδυασμός αποθήκευσης, διαμοιρασμού και
εκτύπωσης, Δυστυχώς το project τερματίστηκε άδοξα τον περασμένο Ιανουάριο.
Εκείνο που δεν περιμέναμε όμως είναι η απρόσμενη εγκατάλειψη του project Irista από
την Canon. Γράφαμε λοιπόν μόλις ένα μήνα πριν στα πλαίσια του ειδικού μονοθεματικού
τεύχους Photo Storage:

το περιθώριο των καθαυτό cloud storage λύσεων, μέχρι στιγμής αναπύχθηκαν και άλλες
ιδέες που εκπορεύτηκαν από φωτογραφικά εργοστάσια όπως Canon, Nikon και Leica.
Η Νikon το έχει δοκιμάσει σε διάφορες μορφές στο παρελθόν με τελευταία υλοποίηση το
Nikon Image Space το οποίο προσφέρει xώρο 2GB για όλους και 20GB για εγγεγραμμένους

απίστευτος ανταγωνισμός ποιός θα
προσελκύσει τους περισσότερους
χρήστες. Εξ άλλου οι φωτογραφίες
και το video είναι τα αντικείμενα που
καταναλίσκουν τον περισσότερο
χώρο σε bits & bytes αλλά και
έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη
επικοινωνίας προς τους αποδέκτες
τους.
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Θα μπορούν να διασωθούν
μόνον τα καθαυτό αρχεία, ενώ
tags, αξιολογήσεις, album κλπ.
χάνονται οριστικά. Οι φήμες
λένε ότι η Canon σχεδιάζει
τη διάδοχη κατάσταση σε
συνεργασία με την Adobe
(παίρνοντας ίσως αφαρμή από
την προσφορά “παρηγοριάς”
συνδρομής δύο μηνών στο
Lightroom με 1TB storage προς
όλους τους χρήστες Irista).
To φαινόμενο Ιrista επαληθεύει
με παραστατικό τρόπο τους
φόβους για το online storage.
Όσο τέλεια και ταιριαστή με την
“διασυνδεδεμένη” εποχή μας
και αν φαίνεται η αποθήκευση
στο σύννεφο, πάντα υπόκειται
στον μεγάλο κίνδυνο της
διακοπής της υπηρεσίας.
Μεγάλα ονόματα όπως το
Shoebox έχουν εγκαταλείψει,
άλλα πουλήθηκαν και
αναδιαρθρώθηκαν κακήν
κακώς όπως το Flickr και
τo Photobucket, άλλοι
αλλάζουν εν μια νυκτί την
τιμολογιακή τους πολιτική

«Το irista δεν αφορά μόνο τους χρήστες μηχανών Canon αλλά όλους τους φίλους
της εικόνας. Συνδυάζει αποθηκευτική δυνατότητα στο σύννεφο (ξεκινώντας από
δωρεάν χώρο 15GB χωρίς συμπίεση) και φωτογραφικές δυνατότητες. Εκτός από
Jpeg υποστηρίζει και RAW αρχεία Canon, Nikon, Olympus,Panasonic, Samsung και
Sony. Παραπέρα υποστηρίζει άμεσα το Lightroom, δέχεται υλικό απευθείας από
φωτ. μηχανή, έχει δυνατότητα σχεδίασης photobook, sharing στα social media κλπ.
Προσφέρονται έξι πακέτα: Ιrista 100GB με €1,99/μήνα, Irista 500GB με €6,99/μήνα,
Ιrista 1TB με €11,99/μήνα Ιrista 2TB με €23,99/μήνα και Ιrista 5TB με 59,99/μήνα.»
Τελείως αιφνδιαστικά λοιπόν, στις 29 Οκτωβρίου, πληροφορηθήκαμε τον “ξαφνικό
θάνατο” του Irista. H υπηρεσία θα σταματήσει να παρέχεται στις 31 Ιανουαρίου 2020,
oπότε όλοι οι λογαριασμοί θα κλείσουν και τα δεδομένα να σβηστούν. Όσοι θέλουν να
ανακτήσουν το αποθηκευμένο στο cloud του Irista υλικό, θα πρέπει να μεριμνήσουν
εγκαίρως και να κατεβάσουν τις φωτογραφίες ως zip αρχείο πατώντας το πλήκτρο
Download All Photos and Videos.
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επί το δυσμενέστερο (λέγε
με Dropbox) και γενικά
παρατηρείται διάχυτη
ρευστότητα και ασάφεια. Δεν
ξέρεις αν η υπηρεσία που
προτίμησες θα υπάρχει αύριο ή
αν θα σε χρεώνει διπλά. Ούτε
γνωρίζεις αν έχει πρόσβαση στα
δεδομένα των φωτογραφιών
και πως τα χρησιμοποιεί. Δεν
μπορείς να προβλέψεις αν
θα επιβιώσει στον αμείλικτο
ανταγωνισμό.
Προσωπική συμβουλή:
ακολουθήστε τον ασφαλή
δρόμο του προσωπικού backup
με τα δεδομένα σε ένα NAS και
(εννοείται) δεύτερο backup σε
εξωτερικό δίσκο και μάλιστα σε
άλλο χώρο. Πλέον δε στοιχίζει
κάτι ιδιαίτερο και προσφέρει
απόλυτη ασφάλεια, εχεμύθεια,
σεβασμό στα προσωπικά
δεδομένα και δεν ...χρεωκοπεί
ποτέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν οι παρακάτω εταιρίες που θα έχουν την ευκαιρία
να παρουσιάσουν στο κοινό τα τελευταία προϊόντα και υπηρεσίες τους με live demos.
ΑΓΚΟΠΙΑΝ
ALBUMAKE
ART POINT

(PROFOTO, ago used – Μεταχειρισμένα, Ιστορικές Φωτ/κες Μηχανές )
a better way to remember
(Digital Printing & Handmade Albums)

ARX PHOTOLAB

(φωτογραφικές-ψηφιακές εκτυπώσεις και παραγωγή ψηφιακών album)

CANON GREECE

(φωτ/κες μηχανές mirrorless & DSLR, φακοί,
φωτ/κοί εκτυπωτές,επαγγελματικοί εκτυπωτές φωτογραφιών)

DIGITAL LAB SERVICE

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – USB – SELFIEBOOTH – ΧΗΜΙΚΑ)

DIVITEC Α.Ε.

(KODAK, LUCKY, BENQ, BLAUPUNKT Batteries)

FISHEYE LTD

(Epson Authorized Service Partner)

FUJIFILM HELLAS A.E.
ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.
PHOTOMETRON
REIGN LAB
SIGMA GREECE
ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.

(Φωτογραφικές Μηχανές mirrorless,instax – Φωτ/κοι Εκτυπωτές
& Συστήματα Εκτυπώσεων)
(Kodak/Tura/Eurolight/Ilford/Tecco/Philips Bat./Energizer LED/
Sublimation-Epson Drylab/LFP)
(Hasselblad, ViewSonic, Broncolor, Datacolor)
…Where art has a beating heart…
(φακοί , φωτογραφικές μηχανές, αξεσουάρ)
(DNP, SONY, GODOX)

Μη χάσετε το δωρεάν σεμινάριο για φωτογράφους με εισηγητή τον κύριο Βασίλη Παππά από το
www.epixeirein.gr με θέμα «Σύγχρονα εργαλεία Marketing για επιχειρήσεις Υπηρεσιών & Εμπορίου»
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους επαγγελματίες και τους φίλους της φωτογραφίας.
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O %)"8 "& Wildlife Photographer of the Year:
Το ψέμα της φωτογραφίας

-“Μη, μη με πλησιάζεις!”
-“Πω, πω, πω, μια τρομακτική μαρμότα, μπας και προλάβω να φύγω έρποντας!”
Σε μια πρώτη ανάγνωση, θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός διάλογος μεταξύ των δύο άγριων ζώων στα
βουνά των Ιμαλαϊων αλλά τα πράγματα δεν είναι ποτέ, ή έστω σχεδόν ποτέ, όπως φαίνονται. Η στάση
του σώματος της μαρμότας Ιμαλαίων είναι σχεδόν επιβλητική και μοιάζει πιο δυνατή από την θηλυκή,
πεινασμένη, θιβετιανή αλεπού. Η τελευταία φαίνεται σχεδόν να εκλιπαρεί για την ζωή της.

Α

λλά στην φωτογραφία του σήμερα - και στα media γενικά - οφείλει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός και να
μην αρκείται στην επιδερμική ανάγνωση κειμένων και εικόνων. Βέβαια, ο έγκυρος βρετανικός διαγωνισμός
Wildlife Photographer of the Year, σε διοργάνωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο, καθώς και ο
κινέζος φωτογράφος Yongqing Bao, ο μεγάλος φετινός νικητής, δεν σκοπεύουν να παραπλανήσουν κανέναν.
Bασικός στόχος τους είναι η ανάδειξη της υπέροχης, τραγικής και κωμικής άγριας φύσης του πλανήτη μας.
Η αλεπού είναι μια μητέρα με πεινασμένα αλεπουδάκια τα οποία δεν έχουν φάει πολλές ημέρες, η μαρμότα
μόλις ξεπρόβαλε από το λαγούμι όπου περνά πάνω από έξι μήνες, τους κρύους μήνες της χρονιάς. Ο πολλάκις
βραβευμένος Yongqing Bao, ήταν ήδη εκεί, για να προλάβει το επιθυμητό κλικ. Και τί απέγινε η μαρμότα; Κάποια
μίντια γράφουν ότι ήταν η τελευταία της στιγμή πριν τον θάνατο, άλλα δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό
είναι καλό να εμβαθύνουμε. Ένα πάντως είναι σίγουρο, ο κινέζος φωτογράφος έλαβε ένα από τα πιο σημαντικά
διεθνή βραβεία φωτογραφίας άγριας φύσης…
www.nhm.ac.uk/visit/wpy.html
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Του Κώστα Ιορδανίδη
Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Σε τελική ανάλυση πρόκειται για κάτι πολύ βρετανικό ή ακριβέστερα
τόσο αγγλικό και αρχέγονο, που καταλήγει να είναι ακατάληπτο στα
έθνη και στην ηγεσία της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ο λόγος, για την έξοδο
της Βρετανίας από την Ε.Ε. ή Brexit. Αυτοί οι κάτοικοι των «εστεμμένων
νήσων» είναι οι μόνοι στην ήπειρο που όχι απλώς σέβονται, αλλά
στην κυριολεξία κουβαλούν μέσα τους –αυτόματα και όχι συνεπεία
εκπαιδεύσεως– το βασικό χαρακτηριστικό της ιδιοσυστασίας τους.
Με δυο λέξεις το πολεμικό, το άτεγκτα μαχητικό πνεύμα που τους
διακρίνει και έχει πλείστες όσες διαφορετικές εκφάνσεις.

Ο

δηγούν, λόγου χάριν, ανάποδα από ό,τι συμβαίνει οπουδήποτε
αλλού στην ήπειρο. Οχι από ιδιορρυθμία ή ως κενόδοξοι. Αλλά
απλώς διατηρώντας την παλαιά συνήθεια των ιπποτών που όταν
πορεύονταν στον δρόμο, φρόντιζαν να έχουν ελεύθερο το δεξί τους χέρι
για να αντιμετωπίσουν με το σπαθί έναν πολέμιο κινούμενο από την
αντίθετη κατεύθυνση. Βεβαίως, κάθε φυλή που επιβίωσε επί γης οφείλει
την ύπαρξή της σε πολέμαρχους ηγέτες. Αλλά μόνον οι Αγγλοι κατάφεραν
να μετουσιώσουν τον πόλεμο σε άθλημα. Ο Ιωάννης Μεταξάς –καλή του
ώρα και άσβεστη η μνήμη του αυτές τις μέρες– προσδιόρισε ως εξής το
ασύμβατο της νοοτροπίας των Βρετανών και των Ελλήνων: «Οι Βρετανοί
αντιμετωπίζουν τον πόλεμο ως παιχνίδι. Εμείς οι Ελληνες δίνουμε την
ψυχή μας». Παρέλειψε να πει πως στο «παιχνίδι» οι Βρετανοί δίνουν την
ψυχή και τη ζωή τους. Αλλά κατά τα άλλα είχε δίκιο.
Διότι κανένα έθνος δεν σκέφτηκε ποτέ να επινοήσει την προτροπή «είτε
κερδίσεις είτε χάσεις, απόλαυσε τον αγώνα». Και επειδή ο λόγος περί
αθλήματος, στο πλαίσιο του Brexit φυσικά, δεν πρόκειται για αγώνα
μικρής διάρκειας, μετά το τέλος του οποίου επιστρέφει ο θεατής στο
σπίτι. Πρόκειται για έναν αγώνα κρίκετ, με όρους όχι και τόσο μακρινούς,
όταν η μέση διάρκειά του έφτανε έως και τις πέντε ημέρες. Αναρωτιέται
κανείς ποιο έθνος στην Ευρώπη μπορούσε να έχει τόσο μακρά αντίληψη
ψυχαγωγίας. Πέραν των ανωτέρω, όμως, υπάρχει και η θεατρική αντίληψη
αυτού του έθνους, που όλοι τους δίχως καμία εξαίρεση –κοινωνική
ή άλλη– ευρίσκονται μονίμως επί σκηνής. Η εποχή των μεγάλων
δραματουργών της ελισαβετιανής περιόδου έχει παρέλθει από καιρό.
Σήμερα η μεγάλη θεατρική σκηνή είναι το Κοινοβούλιο, όπου βρίσκεται
σε εξέλιξη μια μνημειώδης σύγκρουση της βρετανικής ελίτ, που κάποτε
τη συγκροτούσαν κατ’ αποκλειστικότητα οι ευγενείς και σήμερα τα μέλη
του Κοινοβουλίου. Είναι η επανάσταση των Τόρις – όχι των Συντηρητικών,
που επί της ουσίας είναι ένα σύνολο «Φιλελεύθερων Δημοκρατικών».
Είναι η αναβίωση του αρχέγονου πνεύματος των Τόρις –η πρώτη μετά
τη συντριπτική τους ήττα το 1688, όταν «επτά ευπατρίδες» απηύθυναν
πρόσκληση στο Ουίλιαμ Γ΄ πρίγκιπα της Οράγγης να εισβάλει στις
βρετανικές νήσους και του προσέφεραν το στέμμα για να αποκλείσουν
από τη διαδοχή τον γιο του Ιακώβου Β΄ της αυτοχθόνου δυναστείας των
Στιούαρτ. Και οι Ευρωπαίοι παρακολουθούν το άθλημα και διερωτώνται:
«μα είναι τρελοί;». Όχι. Είναι απλώς Αγγλοι και παραμένουν Αγγλοι.
Είναι αυτοί που πολέμησαν την τυραννία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη,
τον αυτοκράτορα Γουλιέλμο Β΄ της Γερμανίας και τον Αδόλφο Χίτλερ, και
διαμόρφωσαν τη σημερινή Ευρώπη. Ας περιμένουν μέχρι το τέλος του
αγώνα και, εάν μπορούν, ας απολαύσουν το «παιχνίδι».
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Λυπηρή και αδόκητη απώλεια
για τον φωτογραφικό κόσμο
Για μια ακόμη φορά μας αιφνιδιάζει ο
θάνατος με την πρόωρη απώλεια ενός
καλού συναδέλφου, με ήθος, ευγένεια
και σημαντική συνεισφορά στα κοινά
των φωτογράφων. Ο Δημήτρης Τσεβάς
εγκατέλειψε τα εγκόσμια αφήνοντας
δυσαναπλήρωτο κενό για την
οικογένειά του, τους μαθητές του και τον
φωτογραφικό κόσμο της χώρας.
Ο Δημήτρης Τσεβάς γεννήθηκε το 1961
στην Αθήνα. Σπούδασε φωτογραφία
στην Ακαδημία Δημιουργικής
Φωτογραφίας «Leica» και εργαζόταν ως
ελεύθερος επαγγελματίας φωτογράφος
συνεργαζόμενος με διάφορα περιοδικά
και εκδόσεις. Ηταν γενικός γραμματέας
του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης
και Προστασίας Πνευματικών
Δικαιωμάτων Φωτογράφων «ΦΟΙΒΟΣ»
και μέλος της Ένωσης Καλλιτεχνών
Φωτογράφων Αθήνας.
Δίδασκε φωτογραφία στη Leica
Academy τα τελευταία 25 χρόνια και στο
Πολιτιστικό Κέντρο του ΟΤΕ. Είχε δώσει
σειρά διαλέξεων για τη φωτογραφία στη
Fnac Αθήνας. Φωτογραφίες του έχουν
παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές
εκθέσεις στην Ελλάδα, τη Γερμανία και
την Κούβα.
Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη
6 Νοεμβρίου στις 3:30 μ.μ. από το
Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου.
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Canon
Multifunction printer
ImageRunner 2600

H

νέα σειρά multifunction
εκτυπωτών γραφείου Canon
ImageRunner 2600 είναι βελτιωμένη
σε πολλά σημεία σε σχέση με την
προηγούμενη 2500 την οποία
διαδέχεται. Γρήγορη και με άμεση
ανταπόκριση, η σειρά imageRUNNER
2600 μεταβαίνει από τη λειτουργία
αναμονής σε λειτουργία παραγωγής
σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι σε θέση
να παρέχει εκτύπωση και αντιγραφή
με ταχύτητα έως και 45ppm και
χρόνο εξόδου πρώτου αντιγράφου
3,9 δευτερολέπτα. Χάρη στη μεγάλη
χωρητικότητα χαρτιού και την
εξαιρετικά γρήγορη επεξεργασία
εγγράφων, οι επιχειρήσεις μπορούν
πλέον να αφιερώνουν λιγότερο
χρόνο στην παραγωγή εγγράφων
και περισσότερο χρόνο σε βασικές
επιχειρηματικές εργασίες.

Nikon Japan
Διακοπή προπαραγγελιών για τον 58mm
f/0,95 Noct

Λ

όγω υπερβολικής ζήτησης παρά την πολύ υψηλή
τιμή η Νikon Ιαπωνίας είναι υποχρεωμένη να μη δέχεται προς το
παρόν προ-παραγγελίες για τον επερχόμενο Nikkor Z 58mm f/0,95 S Noct.
Σε σχετικό δελτίο τύπου η Νikon αναφέρει ότι προχωράει σε πάγωμα των
προπαραγγελιών και θα υπάρξει καθυστέρηση στις παραδόσεις λόγω
του μεγάλου αριθμού των παραγγελιών που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.
Η Nikon εργάζεται για την αποκατάσταση του ομαλού ρυθμού των
παραδόσεων, αλλά ο αριθμός των παραγγελιών που μπορεί να εκτελέσει
είναι περιορισμένος λόγω των ειδικών κατασκευαστικών τεχνολογιών. Εξ
όσων γνωρίζουμε το πρόβλημα μάλλον περιορίζεται στην Ασία αφού τα
μεγάλα αμερικανικά sites ΒΗPhotovideo.com, Αdorama.com, Wex.com
κλπ. δεν έχουν επηρεαστεί.

F format
Tελικά θα επικρατήσει απέναντι στο JPEG;

E

ίναι γνωστές οι προσπάθειες της Apple να εγκαθιδρύσει το φορμά HEIF
(High Effiicency Image Format) απέναντι στο JPEG. Tα πλεονεκτήματα
είναι αρκετά: καλύτερη συμπεριφορά στην συμπίεση, υποστήριξη
βάθους χρώματος ως 16bit. H εκδοχή της Apple λέγεται HEIC αλλά
είναι πρακτικά το ίδιο και το είδαμε για πρώτη φορά σε iPhone. Τώρα
το θέμα επανανέρχεται στο προσκήνιο με την αναγγελία της Canon περί
υποστήριξης HEIF στην επερχόμενη Canon EOS 1 D X MkIII αλλά και την
αποκάλυψη για το software glitch που εξέθεσε την Google στα μάτια όλου
του κόσμου. Συγκεκριμένα αποκαλύφθηκε ότι η συμπίεση των αρχείων
HEIC των iPhone είναι τόσο αποτελεσματική ώστε χωρίς να το καταλάβουν
οι servers της Google, επέτρεπαν απεριόριστο upload στο Google Photos
χωρίς περιορισμό μεγέθους αρχείου. Ίσως το HEIF τελικά καταφέρει να
εκθρονίσει το αειθαλές JPEG εκεί που απέτυχαν παταγωδώς το JPEG 2000
και το πρόσφατο WEBP (το τελευταίο ήταν επινόηση Google).
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E-IMAGE
Νέα σειρά xάρτινων φόντων

Η

νέα σειρά επαγγελματικών
φωτογραφικών χάρτινων φόντων
της E-IMAGE διατίθεται πλέον κανονικά
στην αγορά μέσω της αντιπροσωπείας
Στάμος ΑΕ! Η E-IMAGE παράγει
ποιοτικά χάρτινα φόντα βάρους
180gr και διάστασης 2.72x10m.
Στην Ελληνική Αγορά διατίθενται σε
απόθεμα σε 8 αποχρώσεις Λευκό,
Μαύρο, Neutral Grey, Flame Red,
Lite Blue, Μήλο, Wheat και Nutmeg
Brown.

Samyang AF 14mm f/2,8RF
O πρώτος φακός ανεξάρτητου κατασκευαστής
για μοντούρα RF

H

κορεάτικη Samyang απέσπασε την πρωτιά για την μοντούρα RF ως
πρώτος “τρίτος” κατασκευαστής που παρουσιάζει φακό για το σύστημα.
Σχεδιαστικά μοιάζει με τον αντίστοιχο για Canon EF και έχει οπτικό πεδίο 89
μοίρες και δομή με 14 κρύσταλλα σε 10 ομάδες περιλαμβανομένων ενός
στοιχείου με υψηλό διαθλαστικό δείκτη, δύο στοιχείων χαμηλής διάχυσηςκαι
τριών ασφαιρικών. Για αποτελεσματική προστασία απέναντι σε υγρασία και
σκόνη φέρει στεγανοποίηση Weatherproof με ελαστικές τσιμούχες. Ζυγίζει
485γρ. και έχει μήκος 95,3mm.
Aperture range: F2.8 - F22
Αρχιτεκτονική: 14 κρύσταλλα σε 10 γκρουπ
Επίστρωση: UMC
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0.2m
Λόγος μεγέθυνσης (life size): 0.12x
Ίριδα διαφράγματος: 7 πτερύγια
Οπτικόι πεδίο: 113.9
Μέγεθος: 95,3x86mm

"$!) '?! !" *"#+*%=
Απώλειες για Canon και Sony

O

απολογισμός τρίτου τριμήνου 2019 για τη Canon δεν μοιάζει ενθαρρυντικός αφού σημειώνεται πτώση πωλήσεων
13,9% και μείωση κερδοφορίας κατά 56,8% στο τμήμα Imaging. Φαίνεται ότι οι πωλήσεις των smartphones
κυριολεκτικά καταβροχίζουν ιδιαίτερα το low end κομμάτι των system-cameras, ακόμη και αν οι mirrorless κατάφεραν
να σημειώσουν αύξηση, κάτι αναμενόμενο στην περίπτωση της νεοαφιχθείσας σειράς EOS R (που η καριέρα της ξεκίνησε
μόλις τον περασμένο Οκτώβριο). Στο σχετικό σημείωμα η Canon αποδίδει τα προβλήματα στον εντεινόμενο τιμολογιακό
ανταγωνισμό, ιδιαίτερα στο κατώφλι της αγοράς με τα οικονομικά μοντέλα που δεν επιτρέπουν καθόλου κερδοφορία και
στην ανάγκη να επιταχυνθεί η δραστηριότητα στο hi end με τα ακριβότερα μοντέλα όπου θα βελτιωθεί η γκάμα και θα
ενταθούν οι προσπάθειες του marketing. Συνολικά η Canon προβλέπει μεσοσταθμική μείωση πωλήσεων 20% για το 2020.
Αλλά και η Sony η οποία στήριξε επιθετική τιμολογιακή πολιτική τα περασμένα δύο τρία χρόνια, αντιμετωπίζει κόπωση
πωλήσεων. H αναφορά για το τρίτο τρίμηνο μιλάει για πτώση 3,5% κάτι που μοιάζει περίεργο αφού η εταιρία έχει
εφαρμόσει ιδιαίτερα επιθετική πολιτική τιμών, ιδιαίτερα σε παλιότερα μοντέλα.
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Take Your Business Further

6-8 M 2020 | Tae Kwon Do
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

  34, 131 22  
T: 210 8250128-9
info@be-best.gr | www.be-best.gr

 1, 104 45, 
T: 210 85 41 400
info@photo.gr | www.photo.gr

www.printingexpo.gr | info@printingexpo.gr
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Photoshop tips
Μερικά έξυπνα & χρήσιμα κόλπα για το αγαπημένο μας
πρόγραμμα από τον εισηγητή του σεμιναρίου επεξεργασίας
Στη σύγχρονη εποχή οι φωτογράφοι έχουν διχαστεί ως προς τον τρόπο που μοιράζουν
το χρόνο τους, όσον αφορά το κομμάτι της επεξεργασίας των φωτογραφιών. Κάποιοι
δίνουν έμφαση μόνο στο κομμάτι της λήψης, άλλοι τον μοιράζουν με την επεξεργασία, ενώ
μερικοί “βασανίζονται” παραπάνω στο post, προσπαθώντας να διορθώσουν τις απροσεξίες
και ατέλειες της λήψης. Όσο χρόνο και αν αφιερώσουμε, ποτέ δεν θα θέλαμε να τον
σπαταλήσουμε άσκοπα. Για το λόγο αυτό θα παρουσιάσουμε μερικά κόλπα στο Photoshop
που θα μας εξοικονομήσουν πολύτιμα λεπτά εργασίας στον υπολογιστή.

 

TOY NIKOY ΒΑΣΙΛΑΚΗ
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ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
Ενώ τα Actions υπάρχουν ήδη από την τέταρτη έκδοση του
Photoshop (1996), εν τούτοις δεν ήταν πάντα εύκολη η χρήση
τους σε απλές εφαρμογές μεγάλου όγκου αρχείων. Μέσω της λειτουργίας Image Processor μπορούμε έυκολα και απλά να αλλάξουμε το μέγεθος των αρχείων και να τα αποθηκεύσουμε σε άλλα
φορμά. Πρόκειται για λειτουργία πολύ χρήσιμη, ειδικά στην εποχή των RAW αρχείων, που πολύ συχνά θέλουμε να μοιραστούμε
μικρά JPEG αρχεία μέσω διαδικτύου.

2. Που θέλουμε να τα αποθηκεύσουμε. Μία εύκολη λύση θα
είναι το “Save in Same Location”. Αυτό θα δημιουργήσει έναν
υποφάκελο μέσα στον δικό μας, με όνομα JPEG, PSD ή TIFF
οπότε δεν θα αντικαταστήσει τα αρχικά αρχεία. Αν ωστόσο επαναλάβουμε τη διαδικασία δεύτερη φορά τότε θα αντικατασταθούν τα περιεχόμενα του εν λόγω υποφακέλου.
3. Τι τύπο (φορμά) αρχείων θέλουμε. Δίνονται οι επιλογές

Για τη μετατροπή καλούμε τη λειτουργία από το μενού File ĺ
Scripts ĺ Image Processor και στο παράθυρο που ανοίγει
έχουμε τέσσερα σημεία για να σταθούμε:

JPEG, PSD, TIFF ή και συνδυασμοί τους. Στον ίδιο τομέα αποφασίζουμε και τις διαστάσεις των αρχείων σε pixels. Πρόκειται για
τις μέγιστες που μπορούν να δωθούν χωρίς αλλοίωση του λόγου των πλευρών και χωρίς μεγέθυνση του αρχείου.

1. Ποια αρχεία θέλουμε να επεξεργαστούμε. Καλό είναι να

4. Σε αυτό το σημείο μπορούμε σε όλη τη διαδικασία να συ-

τα έχουμε τοποθετήσει όλα σε έναν φάκελο. Σε περίπτωση
που θέλουμε να εργαστούμε πιο εύκολα μέσω Adobe Bridge,
μπορούμε να επιλέξουμε εκεί τα αρχεία και να καλέσουμε το
μενού Tools ĺ Photoshop ĺ Image Processor.

μπεριλάβουμε και ένα Action, πράγμα που διευρύνει κατά πολύ
τις δυνατότητες μαζικής επεξεργασίας. Χρήσιμες εφαρμογές θα
ήταν η αύξηση της οξύτητας, η προσθήκη λογότυπου ή οποιαδήποτε χρωματική επέμβαση.
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Νέα

αντιπροσωπεία
Τώρα αποκλειστική διανομή των καταναλωτικών
μπαταριών της PHILIPS σε Ελλάδα και Κύπρο.
Με διάρκεια ζωής ως και 10 χρόνια σε αναμονή, είναι ιδανικές για συσκευές
με μεγάλες απαιτήσεις όπως: φωτογραφικά φλας, ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές, παιχνιδομηχανές, και όλες τις φορητές συσκευές σας!

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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CROP ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ
Πολλές φορές θέλουμε να αυξήσουμε το περιθώριο του καμβά του αρχείου χωρίς να γνωρίζουμε σε απόλυτο αριθμό το μέγεθός του. Σε αυτές τις περιπτώσεις αντί για να κάνουμε χρήση του “αυστηρού” Canvas
Size (Ctrl/Cmd + Alt + C), μπορούμε πολύ απλά να χρησιμοποιήσουμε το Crop Tool (C). Ακούγοντας και
μόνο το όνομα Crop του εργαλείου,
συνήθως σκεφτόμαστε κόψιμο προς
τα μέσα. Πολύ δύσκολα θα σκεφτόταν κάποιος να αυξήσει το περιθώριο
προς τα έξω πράγμα που απλοποιεί
κατά πολύ τη διαδικασία. Να σημειωθεί ότι το χρώμα με το οποίο θα γεμίσει ο καμβάς ενός κλειδωμένου layer,
είναι το χρώμα που είναι ορισμένο ως
φόντο (Background Color).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Οι επιλογές από μόνες τους μπορεί να αποδειχτούν
αρκετά περίπλοκες και χρονοβόρες στη δημιουργία
τους και κανείς δεν θα ήθελε να σπαταλήσει παραπάνω λεπτά σε αυτές. Μέσα στα χρόνια, δύο ήταν τα
πιο συχνά προβλήματα των αρχαρίων χρηστών:

α) Πως να ξανακαλέσει την πιο πρόσφατη επιλογή χωρίς να χρειαστεί να την κατασκευάσει από την
αρχή. Υπάρχει μία εντολή στο μενού ειδικά για αυτή
την περίπτωση: Select ĺ Reselect (Ctrl/Cmd + Shift +
D). Προσοχή, για να δουλέψει η λειτουργία Reselect
προϋποθέτει ότι δεν έχει ακυρωθεί η πιο πρόσφατη
επιλογή με Undo, αλλά με κανονικό Deselect (Ctrl/
Cmd + D).
Εαν γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι υπάρχει περίπτωση να χρειαστούμε μία ή και περισσότερες επιλογές που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, τότε μπορούμε σκόπιμα να αποθηκεύσουμε όσες θέλουμε χρησιμοποιώντας το μενού Select ĺ Save Selection και
να τις ξανακαλέσουμε από το μενού Select ĺ Load
Selection. Έτσι δεν εξαρτώμαστε από το Reselect το
οποίο όμως θα μπορούσε να μας σώσει σε περιπτώσεις που δεν είχαμε προνοήσει.
Προσοχή! Αν θέλουμε οι αποθηκευμένες επιλογές να
παραμείνουν αποθηκευμένες και μετά το κλείσιμο του
αρχείου, τότε αυτό θα πρέπει να έχει φορμά PSD.

β) Σε πολλές περιπτώσεις η διακεκομμένη γραμμή που μετακινείται συνεχώς (marching ants) και ορίζει τις επιλογές, αποδεικνύεται ενοχλητική. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα
Adjustment στα μάτια ενός πορτραίτου και τα περιγράμματα αυτά να αλλοιώνουν το βλέμμα του μοντέλου μας, κάνοντας το έργο μας δυσκολότερο. Για το
λόγο αυτό, από το μενού View ĺ Extras (Ctrl/Cmd +
H), μπορούμε να κρύψουμε από την εικόνα οτιδήποτε
δεν ανοίκει σε αυτήν. Προσοχή, η επιλογή παραμένει ενεργή (αλλά αόρατη) μέχρι να την καταργήσουμε
από το Select ĺ Deselect (Ctrl/Cmd + D).
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www.albapv.gr
. 
&  .  9, 115 28, ,
.: 2107236847, fax: 2107249848,
e-mail: info@albapv.gr, Alexandrou PhotoandVideo
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ΑΝΟΙΓΜΑ FLATTENED
Τα PSD αρχεία μπορούν να περιέχουν πληθώρα layers και ρυθμίσεων,
αυξάνοντας κατά πολύ τον όγκο σε
Megabytes. Ενώ τα πλούσια αρχεία είναι χρήσιμα και θα έπρεπε να τα διατηρούμε αποθηκευμένα, στις περισσότερες των εφαρμογών χρειαζόμαστε
απλά ένα αντίγραφο της εικόνας.
Για να μην σπαταλάμε χρόνο στο φόρτωμα των τεράστιων αυτών αρχείων
μπορούμε να τα ανοίξουμε κατευθείαν
από το μενού File ĺ Open (Ctrl/Cmd
+ O), να επιλέξουμε το αρχείο που θέλουμε και την ώρα που θα πατήσουμε
το κουμπί Open να έχουμε πατημένα τα
πλήκτρα Shift + Alt.
Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επαλήθευσης και αμέσως μετά το
σύνολο της εικόνας σε ένα layer.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ
Το άνοιγμα ενός αρχείου δύο φορές είναι κάτι
που λίγα προγράμματα μπορούν να διαχειριστούν με τον επιθυμητό τρόπο. Δεν αναφερόμαστε στον απλό κατά τον οποίο το αρχείο ανοίγει σαν δύο αντίγραφα έτσι ώστε να κάνουμε
διαφορετικές ενέργειες στο καθένα (Image ĺ
Duplicate). Αναφερόμαστε σε περιπτώσεις που
για παράδειγμα δουλεύουμε σε μεγάλη μεγέθυνση, χάνεται η αίσθηση του συνόλου και δε μπορούμε να κρίνουμε εύκολα αν η επεξεργασία
μας εντάσσεται σωστά στο σύνολο της εικόνας.
Για το λόγο αυτό, από το μενού Window ĺ
Arrange ĺ New Window for... μας δίνεται η
δυνατότητα ανοίγματος του ίδιου αρχείου σε
δύο διαφορετικά παράθυρα, πλήρως συγχρονισμένα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Στο
σημείο αυτό θα βοηθήσουν και οι διατάξεις των
παραθύρων που επίσης περιέχονται μέσα στο
Window ĺ Arrange

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
PHOTOSHOP
Το σταγονόμετρο που συνοδεύει τα
Foreground και Background χρώματα
αλλά και το ίδιο το εργαλείο Eyedropper
(I), έχει τη δυνατότητα να συλλέξει χρώμα και εκτός του παράθυρου του προγράμματος. Μπορούμε για παράδειγμα να επιλέξουμε χρώμα από μία ιστοσελίδα ή ένα εξωτερικό αρχείο, αρκεί
να παραμερίσουμε το παράθυρο του
Photoshop και να ξεκινήσουμε τη χρήση του εργαλείου μέσα στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια χωρίς να αφήσουμε το
ποντίκι, μπορούμε να δειγματίσουμε οτιδήποτε άλλο σερνοντάς το προς τα έξω.
Εδώ διευκολύνει και η χρήση του λειτουργικού για αλλαγή παραθύρων Ctrl/
Cmd + Tab.
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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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Α. ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ALT
Γνωρίζουμε ότι το Photoshop “αγαπάει” τις συντομεύσεις πληκτρολογίου (keyboard shortcuts). Όμως κρύβει ιδιαίτερη σχέση με το πλήκτρο
Alt. Όπως προδίδει και το όνομά του,
(Alternative) το Alt όταν χρησιμοποιείται μαζί με το ποντίκι κάνει κάτι εναλλακτικό ή αντίθετο από το αναμενόμενο.

Αντιγραφή
Συχνή ανάγκη αποτελεί και η αντιγραφή τύπου copy-paste, των layers
ή των μασκών τους. Με πολύ απλό
τρόπο, με το πλήκτρο Alt, μπορούμε,
σέρνοντας ένα layer ή μία μάσκα, να
δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο αυτών που αντίστοιχα μετακινείται αντί
των αρχικών. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε πατώντας πάνω στην παλέτα των layers είτε απευθείας πάνω
στην εικόνα. Να σημειωθεί ότι ειδικά
όσο αφορά στις μάσκες, δεν υπάρχει άλλος εύκολος τρόπος διπλασιασμού τους.

Εμφάνιση ενός Layer μόνον
Σε πολλές των περιπτώσεων θέλουμε
να συγκρίνουμε ένα Layer με όλα
τα άλλα. Συνήθως θέλουμε να
απομονώσουμε το αρχικό σε σχέση
με τα πιο πάνω ή οποιοδήποτε άλλο
από το σύνολο. Πατώντας τα “ματάκια”
μπροστά από το κάθε layer, ο χρήστης
μπορεί να κλείσει ένα-ένα όποια layers
θέλει. Αν όμως ταυτόχρονα πιέσει το
πλήκτρο Alt, τότε θα κλείσουν όλα τα
άλλα εκτός από αυτό που πατιέται.

Dodge ή Burn
Στην περίπτωση των εργαλείων Dodge
και Burn (O) υπάρχει σχεδόν πάντα
ανάγκη της χρήσης τους εναλλάξ. Για
το λόγο αυτό, οι προγραμματιστές του
λογισμικού φρόντισαν έτσι ώστε όταν
χρησιμοποιούμε το ένα, κρατώντας πατημένο ταυτόχρονα και το πλήκτρο Alt,
να λειτουργεί προσωρινά το άλλο.
Αυτό συμβαίνει διατηρώντας σταθερές
τις ρυθμίσεις του τρέχοντος εργαλείου
και όχι τις κανονικές ρυθμίσεις.
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Β. ΣΥΝΤΟΜEYΣΕΙΣ
Fill
Στη γραφιστική πολλές φορές χρειάζεται να γεμίσουμε με χρώμα μία επιφάνεια ή μία επιλογή. Στη φωτογραφία αυτό παραμένει χρήσιμο καθώς βοηθάει πολύ στην επεξεργασία των
μασκών. Τρείς συντομεύσεις που θα μπορούσαν να νικήσουν την απλή λειτουργία Edit ĺ
Fill (Shift + F5) είναι οι εξής:
Alt + Backspace: Γέμισμα με το μπροστά χρώμα (Fill with Foreground Color)
Ctrl/Cmd + Backspace: Γέμισμα με το πίσω χρώμα (Fill with Background Color)
D: Ορισμός των μπροστά και πίσω χρωμάτων σε μαύρο και άσπρο αντίστοιχα.

Προσθαφαίρεση Επιλογών
Η χρήση των εργαλείων επιλογής αποτελούν κύριο κομμάτι της εργασίας στο
Photoshop. Δεν θα ήταν κακή ιδέα να
υιοθετηθούν οι συντομεύσεις για την
προσθαφαίρεση επιφανειών στις υπάρχουσες επιλογές. Το πλήκτρο Shift δίνει τη δυνατότητα να προστεθεί κομμάτι επιλογής σε μία προϋπάρχουσα ενώ
αντίθετα το πλήκτρο Alt να αφαιρεθεί.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν
και τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα, τότε το
Photoshop κρατάει μόνο την κοινή περιοχή υπάρχουσας και νέας επιλογής.

Ευθείες με το Brush Tool
Το εργαλείο Brush (B) μας δίνει τη δυνατότητα να ζωγραφίσουμε ελεύθερα σε όλο τον
καμβά της εικόνας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Στην περίπτωση που θέλουμε να σχεδιάσουμε ευθείες τότε χωρίζουμε την τακτική
μας σε δύο υποπεριπτώσεις.
i) Για πλήρως οριζόντιες ή κάθετες ευθείες
κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και έπειτα αρχίζουμε να σχεδιάζουμε με το ποντίκι,
το οποίο περιορίζεται σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις.
ii) Για απόλυτες ευθείες που διασχίζουν διαγώνια το έγγραφο, τότε πρώτα κάνουμε ένα
κλικ στο σημείο εκκίνησης, στη συνέχεια
κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και σε
τρίτο χρόνο κάνουμε κλικ στο τελικό σημείο.
Έτσι το αρχικό και το τελικό σημείο ενώνονται μεταξύ τους με μία ευθεία.
Το ίδιο ισχύει και για τα περισσότερα εργαλεία τοπικής επεξεργασίας που έχουν μορφή βούρτσας.

Κάντε κράτηση σε μία από τις τελευταίες θέσεις του σεμιναρίου εδώ
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Μπουκάλι carbon με περιγράμματα
Σπάνια σαμπάνια & υψηλή τεχνική από τον εισηγητή του
σεμιναρίου Food Photography Παναγιώτη Mπελτζινίτη
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Το στούντιο SayCheese
είναι από τα πλέον
εξειδικευμένα σε food
photography στη χώρα
μας και αναλαμβάνει
σημαντικές αναθέσεις
στον τομέα του, έχοντας
στο πελατολόγιο μεγάλα
ονόματα προερχόμενα
από εταιρίες, παραγωγούς
αλλά και chef. Σε μια
εποχή που το αντικείμενο
μεσουρανεί στα media, o
Παναγιώτης Μπελτζινίτης
έχει χτίσει με σταθερά
βήματα την θετική εικόνα
του SayCheese, με
ερείσματα την τεχνική
αρτιότητα, τη βαθειά
γνώση του αντικειμένου
και τη συνεχή αναζήτηση.

να δείγμα φωτογράφησης που
μοιράστηκε μαζί μας, εδραίωσε
την πεποίθησή μας για την ποιότητα
δουλειάς στο στούντιο SayCheese, αλλά και την
άποψη ότι φαινομενικά σύνθετες και περίπλοκες
λήψεις, τελικά είναι απλές αν κατανοήσει κανείς
πως λειτουργούν οι φωτισμοί.

Έ

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Μια upmarket σαμπάνια του γαλλικού
οινοποιείου Cuvee σε συλλεκτικό μπουκάλι
carbon, απευθύνεται σίγουρα σε connoiseur
του είδους με ανάλογη οικονομική
επιφάνεια. Συνακόλουθα επιβάλλει
αντίστοιχη φωτογραφική μεταχείριση. Το
concept εδώ, σε συνεννόηση με τον πελάτη,
ήταν να τονιστεί το περίγραμμα και να
κυριαρχήσει η εκφραστική λιτότητα και ο
δραματικός φωτισμός.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Π. ΜΠΕΛΤΖΙΝΙΤΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

 

επιφάνειες στη διάταξη του σχήματος 1.
Όμως και απλοί ερασιτέχνες μπορούν
να υλοποιήσουν το ίδιο αποτέλεσμα.
Στη θέση των φωτιστικών στούντιο θα
μπορούσαν άνετα να αξιοποιήσουν απλά
φορητά φλας σε manual ρύθμιση

Η ΛΗΨΗ
Από φωτογραφικής πλευράς στήθηκε ένα
μάλλον περίπλοκο φωτιστικό setup που
αποτελείτο από δύο κεφαλές ασύμμετρης
γεννήτριας φλας με ανακλαστήρες 55° και
μερικές αντανακλαστικές ή απορροφητικές

Σχήμα 1. Η διάταξη των φωτισμών με τις ανακλαστικές
και απορροφητικές επιφάνειες (μακετόχαρτα).

  

  
 479 • 

4



I 2019



33

ON LINE  

  

  PhotoHosting
   4 7 9 Rafael.indd
•     1

O IMAGING - E 

4



I 2019

  μμ

26/8/2019 12:40:05

34

ON LINE  

  

O IMAGING - E 

ή ακόμη και κάποιες προσιτές μονάδες
συνεχούς φωτισμού LED, που τώρα πλέον
είναι πολύ διαδεδομένες και μάλιστα
ρυθμίζουν χρωματική θερμοκρασία κλπ.
Ο συνεχής φωτισμός μάλιστα έχει
το πλεονέκτημα ότι δίνει άμεση
προαπεικόνιση του αποτελέσματος
και δε χρειάζεται modelling light.
Κατά τα λοιπά, τα light modifier
στο προκείμενο δεν στοίχισαν
σχεδόν τίποτε. Καλά το
διαβάσατε... Δεν είναι τίποτε
άλλο παρά χοντρά μακετόχαρτα (όπως
αυτά δίπλα) με λευκή ή μαύρη ματ επιφάνεια,
σε ρόλο επίπεδων ανακλαστήρων. Τα πρώτα
αποστολή έχουν να ανακλούν το φως και τα
δεύτερα να το απορροφούν μη επιτρέποντας
τη διάχυση. Τοποθετημένα στρατηγικά, υπό
γωνία 45° τα λευκά ελέγχουν το σχηματισμό
φωτεινού περιγράμματος στις άκρες του
μπουκαλιού. Την ίδια στιγμή οι μαύροι
ανακλαστήρες σχηματίζουν Π που “καταπίνει”
τις ανακλάσεις και συντελεί στη δημιουργία
του μαύρου φόντου (βλ και σχήμα 1 στην
προηγούμενη σελίδα). Έτσι το περίγραμμα με
τα highlights, έχει σαφή όρια γύρω από το
μπουκάλι και το ποτήρι της τελικής εικόνας,
αναδεικνύοντας τη φόρμα μέσα από το
δραματικό φωτισμό.

KNOW HOW
Οι γραμμές Mackie ως έντονα
περιγράμματα έχουν τις καταβολές τους
στην αναλογική ασπρόμαυρη επεξεργασία
στο σκοτεινό θάλαμο και σχηματίζονται
κατά τη διάρκεια της εμφάνισης
μεταξύ περιοχών χαμηλής και υψηλής
πυκνότητας.

Canon EOS 5D Μk IV • Canon EF 100mm f/2,8 Macro USM • f/10 • ISO 160

Ο Π.ΜΠΕΛΤΖΙΝΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΠΕ
Στην αρχή ήμουν αυτοδίδακτος. Μετά σκέφθηκα ότι χρειαζόταν να πάρω
συγκροτημένες γνώσεις. Έτσι επεδίωξα να μπω στο (τότε) ΤΕΙ Φωτογραφίας απ’ όπου
απεφοίτησα αρκετά χρόνια πριν. Το σπουδαιότερο που μου δίδαξαν οι καθηγητές μου
εκεί ήταν ο χειρισμός των φωτισμών και μετά την τεχνολογία.
Δε θα ξεχάσω ποτέ τον καθηγητή μου Γιώργο Βρεττάκο που όταν απόρησα για την
ευκολία με την οποία ο ίδιος “πρόδιδε” τα μυστικά του επαγγέλματος, μου είχε πει
χαρακτηριστικά: “ ...η γνώση πρέπει να διαμοιράζεται για να ενισχύεται η άμιλλα στο
χώρο της μάθησης και στο στόχο της συνεχούς αυτοβελτίωσης”.
Aσχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά επί περίπου 25 χρόνια με food photography και
food styling, ακόμη και πριν τη σημερινή συγκυρία που το είδος είναι στην αιχμή της
επικαιρότητας. Έχω δημιουργήσει το εξειδικευμένο studio SayCheese που είναι σε θέση
να δεχθεί οποιαδήποτε σχετική ανάθεση με την ομάδα έμπειρων συνεργατών μου, είτε
in house είτε on location.

H περιήγηση στο www.saycheese.gr αποκαλύπτει το φάσμα
δραστηριοτήτων και το πελατολόγιο του Π. Μπελτζινίτη.

Κάντε κράτηση σε μία από τις τελευταίες θέσεις του σεμιναρίου εδώ
 479 • 

4



I 2019



35

ON LINE  

  

 479 • 

O IMAGING - E 

4



I 2019



36

ON LINE  

  

O IMAGING - E 

Helmut Newton (1920-2004) Νις, Γαλλία, 1981 Εκτιμώμενη τιμή : 4 000 / 6 000 €

/8 )'+! *"#+*$

Α

ν σας ενδιαφέρει η επένδυση σε έργα σπουδαίων φωτογράφων
ή θέλετε να δοκιμάσετε, μια πρώτη φορά, την τύχη σας στην

αγορά της τέχνης και σας περισσεύουν μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ,
μπορείτε να δοκιμάσετε την Πέμπτη στις 7 Νοεμβρίου, στον γαλλικό οίκο
Ader, να κάνετε την προσφορά σας μέσω της σχετικής ιστοσελίδας.
Έργα μεγάλων κλασικών και σύγχρονων ονομάτων όπως
οι Berenice Abbott, Diane Arbus, Imogen Cunningham, Robert Doisneau,
Francesca Woodman και πολλοί άλλοι, θα μπορούσαν να κρέμονται
στο σαλόνι σας ή να κρυφτούν επιμελώς στο χρηματοκιβώτιο σας.
Γιατί όχι, δοκιμάστε το!
Online catalogue : www.ader-paris.fr
Live bidding : www.drouotonline.com
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Francesca Woodman (1958-1981), η Paula στον
καθρέπτη, 1975-1978, εκτιμώμενη τιμή: 8 000 / 12 000€
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Εξειδικευμένο σεμινάριο
Μέσα σε μια εποχή όπου παρατηρείται άνοδος στα σύμφωνα συμβίωσης αλλά και τα διαζύγια δεν φθίνουν,
υπάρχει ακόμη για πολλούς το όνειρο ενός παραμυθένιου γάμου καθώς και της φωτογραφικής του
αποτύπωσης. Το Kaisar Photography, το Athens Art Studio και το Serial Number Registration Community,
συνδιοργανώνουν ένα μοναδικό σεμινάριο για την φωτογράφιση γάμου. Σκοπός είναι να καλύψει όλα τα
στάδια της συνεργασίας του φωτογράφου με το ζευγάρι, πριν, κατά την διάρκεια και μετά την παραγωγή.
Η Ράνια Καίσαρ με την πολυετή πείρα της στην φωτογράφιση και την κινηματογράφιση μυστηρίων αλλά το
σημαντικότερο με την ιδιότητά της ως γυναίκα, θα εξηγήσει και θα παρουσιάσει τρόπους, θα μοιραστεί μυστικά
και θα δώσει tips για την κατανόηση της γυναικείας πλευράς και τη ψυχολογία της νύφης ειδικότερα. Ο
Γιώργος Μυριαγκός και ο Αλέξανδρος Βογιατζάκης με την φωτογραφική τους εμπειρία και προϋπηρεσία, που
μετρά πάνω από 25 χρόνια, θα παρουσιάσουν τις σωστές τεχνικές φωτισμού και λήψης για το μυστήριο αλλά
και για την μετά από αυτό, φωτογράφιση. Ο Φίλιππος Δημητριάδης θα παρουσιάσει όλες τις προϋποθέσεις
για να είστε λογιστικά και νομικά κατοχυρωμένοι απέναντι σε όλες τις συνεργασίες (αλλά και τις Αρχές). Την
ομάδα πλαισιώνει ο φωτογράφος - Photoshopper Νίκος Βασιλάκης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις τεχνικές και
τα εργαλεία του retouche.

Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου
Παρουσίαση και θεωρητικό μέρος : 23/11/2019 10:00 – 18:00
Posing,φωτογράφιση με σταθερό φωτισμό και retouche : 24/11/2019 10:00 – 18:00
Κόστος σεμιναρίου : €290
Ελάχιστες συμετοχές για το θεωρητικό και πρακτικό μέρος 8 άτομα
Μέγιστες συμμετοχές για το θεωρητικό και πρακτικό μέρος 14 άτομα
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρακτικό κομμάτι είναι οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους
τον φωτογραφικό εξοπλισμό τους.
Προαιρετικό αλλά σημαντικό, οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους laptop με πρόγραμμα επεξεργασίας
photoshop.
Τηλέφωνο κρατήσεων : +30 697 575 8208 email: snr.helpdesk@gmail.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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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

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

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

   
     ;
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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

52

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

9 771105 394004

9 771105 394004

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

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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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

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας

24/1/2018 4:53:51 μμ

Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Photoshop
& Lightroom

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

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

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

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

31/5/2018 1:24:22 μμ

Δωρεάν

Νο 20:
PHOTO
STORAGE

μεταφορικά !
*

Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
3 Οκτωβρίου
2019

*Για αγορές
άνω των €25

Νο 21: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Φεβρουαρίου 2020

Ν

h

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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20+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd 1
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Φωτογραφικός Κύκλος

Τ

α μαθήματα καλλιτεχνικής φωτογραφίας ξεκίνησαν το 1981. Οι συναντήσεις αυτές
συνεχίζουν μέχρι σήμερα και απευθύνονται σε οποιονδήποτε αγαπάει την τέχνη της
φωτογραφίας ή τις τέχνες γενικότερα, ασχέτως ηλικίας ή ειδικών γνώσεων. Στοχεύουν
στη διαμόρφωση ενός καλλιεργημένου κοινού της φωτογραφίας και στην υποστήριξη της
δημιουργικότητας όσων τα παρακολουθούν.

Περιεχόμενο
Οι συναντήσεις στηρίζονται:
1) Σε αναλύσεις και συζητήσεις θεωρητικών θεμάτων που αφορούν την τέχνη και τη
φωτογραφία. 2) Σε προβολή του έργου διάσημων φωτογράφων. 3) Σε ανάλυση αποφθεγμάτων
και μικρών κειμένων. 4) Σε προβολές μικρών βίντεο σημαντικών καλλιτεχνών. 5) Σε κριτική
φωτογραφιών

Διάρκεια - Ημερομηνίες - Ωράριο
Οι συναντήσεις εκτείνονται από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι και τον Ιούνιο του 2020.
Καλύπτουν συνολικά 96 ώρες, οι οποίες κατανέμονται σε 8 δωδεκάωρες συναντήσεις επί ένα
σαββατοκύριακο τον μήνα. Κάθε συνάντηση θα κινηθεί ελεύθερα γύρω από ένα θέμα. Οι
συναντήσεις θα γίνουν στις παρακάτω ημερομηνίες:
2-3 Νοεμβρίου (Η ταυτότητα τής φωτογραφίας ανάμεσα στη ζωή και την τέχνη)
7-8 Δεκεμβρίου (Εφαρμοσμένη, στρατευμένη, φωτογραφία δρόμου, ρεπορτάζ)
11-12 Ιανουαρίου (Εικαστική και/ή Καλλιτεχνική φωτογραφία. Gallery Art)
1-2 Φεβρουαρίου (Φωτογραφικά θέματα, καλλιτεχνικές προσεγγίσεις)
7-8 Μαρτίου (Αναμνήσεις - Παράθυρο και καθρέφτης)
4-5 Απριλίου (Κριτήρια και επιλογές)
2-3 Μαΐου (Φωτογραφική διαδικασία)
6-7 Ιουνίου (Φωτογραφική κριτική).
Το ωράριο είναι Σάββατο και Κυριακή πρωί 11.00-14.00 και απόγευμα 15.00-18.00
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Κόστος
1) Το κόστος για την
παρακολούθηση
κάθε μεμονωμένου
Σαββατοκύριακου ανέρχεται
στα 120 ευρώ (συν ΦΠΑ).
2) Αν κάποιος
παρακολουθήσει τα πρώτα
επτά Σαββατοκύριακα, μπορεί
να παρακολουθήσει δωρεάν
και το όγδοο.
3) Αν κάποιος προκαταβάλει
το σύνολο του σεμιναρίου,
το κόστος ανέρχεται στα 700
ευρώ (συν ΦΠΑ).
4) Τηρείται σειρά
προτεραιότητας με όριο
συμμετοχών τα 20 άτομα.
Διάρκεια: Νοέμβριος 2019 –
Ιούνιος 2020
Διεύθυνση: Φωτογραφικός
Κύκλος, Τσακάλωφ 44, Αθήνα
Πληροφορίες και εγγραφές:
6945-437577,
platon@rivellis.gr,
www.rivellis.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Με τον Πλάτωνα Ριβέλλη
Συνεχίζονται τον Νοέμβριο, οι γνωστές
πλέον στο φωτογραφικό γίγνεσθαι
της πρωτεύουσας, συναντήσεις όπου
φωτογράφοι-μέλη του «Φωτογραφικού
Κύκλου» παρουσιάζουν το καλλιτεχνικό
έργο τους, συζητούν μεταξύ τους για τις
θεματικές, τις προσεγγίσεις και τις επιλογές
τους και απαντούν στις ερωτήσεις του κοινού.
To πρόγραμμα των παρουσιάσεων για τον
Νοέμβριο 2019 είναι:
7 Νοεμβρίου 2019: Πλάτων Ριβέλλης
14 Νοεμβρίου 2019: Χρήστος Κοψαχείλης Βασίλης Βούκλιζας
Διεύθυνση: Ελληνοαμερικανική Ένωση,
Μασσαλίας 22, Αθήνα
Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών
(210 3680052), culture@hau.gr,
www.hau.gr/culture

?" &##?="&
Ταξίδι στην Καζαμπλάνκα

Ο

ι νεότεροι μάλλον δεν θα γνωρίζουν την υπέροχη ταινία “Casablanca”
με τους αξέχαστους Humphrey Bogart & Ingrid Bergman (μέχρι σήμερα
συγκαταλέγεται στις λίστες με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών) όπου
μεταφερόμαστε στην ατμοσφαιρική πόλη του Μαρόκο, το 1942.
Η Μελίτα Ευαγγελάτου ταξίδεψε στην Καζαμπλάνκα του σήμερα και
αποτύπωσε την ζωή στην πόλη και στα λιμάνια του Ατλαντικού.
Η επιμελημένη αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα και οι νέες περιοχές που
στέγασαν τους πληθυσμούς της υπαίθρου, οι οποίοι προσπάθησαν να
διατηρήσουν και στην πόλη τις συνήθειες και τις παραδόσεις τους, καθιστούν
την Καζαμπλάνκα ένα διαχρονικό στολίδι λαϊκού πολιτισμού, η προβολή του
οποίου αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της έκθεσης.
Εγκαίνια: 13 Νοεμβρίου 2019
Διάρκεια έκθεσης: 14 Νοεμβρίου 2019 – 1 Μαρτίου 2020
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης, Αθήνα
Πληροφορίες: www.benaki.org
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Διάκριση Έλληνα φωτογράφου

Ο

συνδυασμός της ομορφιάς της
φωτογραφίας με το κείμενο του
Ευαγγελίου, το ηχόραμα του Σαράντου
Σακελλάκου, θα προβληθεί στο Διεθνές
Φιλανθρωπικό Φεστιβάλ “Φεγγοβόλος
Άγγελος”. Το ηχόραμα είναι βασισμένο
στο κείμενο της “Αποκάλυψης του Ιωάννη
του Θεολόγου” σε μεταφορά του Γεώργιου
Σεφέρη. Στα ηχοράματα του, ο Σακελλάκος,
συνδυάζει τη δύναμη της φωτογραφικής
εικόνας με την εσωτερική ανάταση που μπορεί
να δημιουργηθεί από συγκεκριμένους ήχους.
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