ON LINE    

 5 



O IMAGING - E 

ON LINE    



    

 IMAGING • No 488 / 20 - 01 - 2020

Editorial
Μετά από δώδεκα και κάτι
παραπάνω χρόνια αδιάλειπτης
κυκλοφορίας (η πρώτη έκδοση
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις
17 Νοεμβρίου 2008) και σχεδόν
500 “τεύχη”, έφθασε η ώρα
η εβδομαδιαία μας επικοινωνία

Εξαντλήθηκε &
επανακυκλοφορεί!

να πάρει νέα μορφή. Το weekly
λοιπόν σύντομα θ’αλλάξει. Πάνω
ω
σε αυτές τις αλλαγές της εμφάνισής
σής
του αλλά και της βελτίωσης του
περιεχομένου του δουλεύει όλο το
team του ΦΩΤΟγράφου.

Θ

υμίζουμε ότι η πολύ
πρωτοποριακή για την εποχή
ή
του έκδοση αποσκοπούσε και πάντοτε
ντοτε
αποσκοπεί στο να φέρει γρήγορα,
εύκολα και περιεκτικά με μια ματιά
ά
τα κυριότερα νέα της εβδομάδας
στον πολυάσχολο επαγγελματία του
ου
κλάδου. Επίσης και σε όλους τουςς
σοβαρά ενασχολούμενους άμεσα ή
έμμεσα με την εικόνα στην σύγχρονη
ονη
ψηφιακή εποχή. Η σελιδοποίηση
σε μορφή PDF θα καταργηθεί
παραχωρώντας τη θέση της σ’ένα
ευρύτατο και λειτουργικό πίνακα
περιεχομένων με μία μικρή περίληψη.
ηψη
Από εκεί θα επιλέγει ο Αναγνώστης τα
νέα που τον ενδιαφέρουν και μ’ ένα
κλικ θα ενημερώνεται αναλυτικά μέσα
από τις σελίδες του μακροβιότερου και
πλουσιότερου σε περιεχόμενα site του
φωτογραφικού χώρου, του photo.gr
(άνοιξε το 1996 - και αυτό βρίσκεται
υπό αναμόρφωση). Στην αυστηρά
επιλεγμένη λίστα των θεμάτων με
δημοσιογραφικά κριτήρια και όχι με
γνώμονα τον εύκολο εντυπωσιασμό
του Αναγνώστη -στον οποίο οφείλεται
σεβασμός στον ελάχιστο διαθέσιμο
χρόνο του, θα περιλαμβάνονται βίντεο
με νέα και χρήσιμες πληροφορίες,

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νο 264. Εξαντλήθηκε σε πάρα πολλά σημεία ανά την ελληνική επικράτεια!
Στα τέλη της εβδομάδας (20-24/1) θα επανακυκλοφορήσει. Όσοι δεν το βρήκατε αναζητείστε το!

' weekly //7!!
Σύντομα θα το βρείτε στο mailbox σας στη νέα του μορφή
με νέες αφίξεις προϊόντων, με φρέσκες ειδήσεις από εκθέσεις, γεγονότα και εκδηλώσεις του
κλάδου imaging. Όμως αυτό που θα κάνει την διαφορά με τα άλλα λίγο-πολύ αντίστοιχα
ως προς τη μορφή τους μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης του κλάδου, θα είναι όχι
μόνο η διατήρηση αλλά και η επέκταση των ενυπόγραφων, σοβαρών και τεκμηριωμένων
επιφυλλίδων και απόψεων του δημοσιογραφικού team του ΦΩΤΟγράφου. Τουτέστιν
ο σχολιασμός, η κριτική πλειάδας θεμάτων τόσο από την επιχειρηματική όσο και από την
καλλιτεχνική επικαιρότητα του κλάδου imaging στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και
των social media. Μείνετε συντονισμένοι!
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«H   !"# $# %&'(' )&, %&* +!# !#&! # "#'.&!
 & &  )'!/$&...»
Sir WINSTON CHURCHILL
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«1917»
... Πώς γυρίστηκε το περίφημο «μονοπλάνο»;

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 ΚαλδήςArt Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
(&"!: Άννα
>//!#
#$ &Μανουσάκη
!)'7: Ιωάννα
.#!:
Bασδέκη
Φωτεινή
(&"!:
Αβραμάκου
Άννα Μανουσάκη

www.photo.gr

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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David’s disposable
Το αυγό του Κολόμβου ως εικονική μηχανή μιας χρήσης
Σε προηγούμενο
σημείωμα στο
Περισκόπιο γράφαμε
για την αναπάντεχη

Μ

έσα σε αυτό το κλίμα βρίσκονται κάποιες απλές, έξυπνες και αυταπόδεικτες ιδέες σαν το αυγό
του Κολόμβου που σαρώνουν το internet και φέρνουν δόξα, views και χρήμα στους εμπνευστές.
Το ευρηματικό David’s Disposable app που προς το παρόν είναι διαθέσιμο μόνον στην πλατφόρμα iOS
κάνει αυτή τη στιγμή πάταγο. Μεχρι στιγμής έχει ξεπεράσει το μαγικό αριθμό του ενός εκατομμυρίου
σε downloads. Στη free έκδοση, υποστηρίζεται οικονομικά από διαφημίσεις. Αν θέλετε να απαλλαγείτε
από τα ad popups και τα συναφή, αρκεί να δώσετε στον διάσημο Youtube-ίστα David Dobrik το πενιχρό
ποσόν του ενός μόλις δολλαρίου. Αμέσως στο Premium Service αποκαλύπτονται κρυμμένες λειτουργίες.
Μόλις βγήκε το app εκτοξεύτηκε στην κορυφή της δημοτικότητας, ξεπερνώντας το Instagram και
το Disney+. To ΥοuTube αλλά και λοιπά social media όπως το TikTok είναι γεμάτα με reviews και
συμβουλές πως θα αξιοποιήσει ο χρήστης καλύτερα την εικονική μηχανούλα μιας χρήσης.
Το αστείο της υποθέσεως είναι ότι ο Dobrik στην αρχή δεν είχε καμία πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης

δεύτερη ζωή
που βιώνουν τα
αναλογικά μέσα. Το
εντυπωσιακό στοιχείο
είναι η δημοτικότητα
του φιλμ και του
χαρτιού σε πολύ νέες
ηλικίες που δεν είχαν
ποτέ την ευκαιρία να
χρησιμοποιήσουν
φιλμάτη μηχανή

και απλά έδωσε την ιδέα σε ένα φίλο του software engineer για να γράψει τον κώδικα και να το
χρησιμοποιούν για πλάκα στο φιλικό τους κύκλο. Να σημειωθεί ότι ο ευφυέστατος Σλοβάκος έχει
δημουργήσει ολόκληρη “αυτοκρατορία” σχηματίζοντας ένα κύκλο φίλων και υποστηρικτών που τον
βοηθούν στην υλοποίηση όσων project εμπνέεται... αυτή τη στιγμή ο ad hoc λογαριασμός του στο
instagram έχει τρία εκ. ακολούθους που ανεβάζουν snapshot από το app.
Οι χρήστες του Disposable Camera όταν τραβήξουν τη φωτογραφία πρέπει να περιμένουν ως τις 9.00 το
πρωί της επομένης μέρας για να “εμφανιστεί” προσομοιώνοντας τη χρονική υστέρηση που βιώνουν οι
“αναλογικοί φωτογράφοι”. Mάλιστα αν κάποιοι θέλουν τυπώματα το in app purchase αναλαμβάνει να
δώσει παραγγελία online και οι φωτό θα φθάσουν όχι και τόσο σύντομα, ίσως σε δύο τρεις εβδομάδες...

και να δέχονται την
προσμονή μέχρι να
εμφανιστεί το φιλμ
και να τυπωθούν οι
εικόνες.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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!""#$%&'()*ØăĊĔăýêćõĊĉýçċā÷õ÷Ċýā
HPDLOSODQLWDULR#DVWURQRP\JUZHEVLWH www. planitario.gr

Planitario Thessalonikis.indd 1
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Fotografiska
Ένας νέος, εντυπωσιακός χώρος για την φωτογραφία στο κέντρο της Νέας Υόρκης
Φανταστείτε ένα
εκπληκτικό εξαώροφο,
ιστορικό κτίριο στην
καρδιά του Μανχάτταν,

Μ

το οποίο παρέμεινε για
χρόνια κλειστό. Ξαφνικά
έρχεται μία φιλότεχνη
(αλλά και οικονομικά
ισχυρή) ομάδα από την
Σουηδία η οποία λίγες
μόλις ημέρες πριν μπει
το 2020, εγκαινιάζει
από μία έκθεση σε κάθε
όροφο - πέραν του
δεύτερου όπου άνοιξε τον
Ιανουάριο ένα εστιατόριο
κεντροευρωπαϊκής
αρχιτεκτονικής.

ότι τα εισιτήρια για τα υπόλοιπα μεγάλα μουσεία της αμερικανικής μητρόπολης κυμαίνονται σε
παρόμοια ποσά). Όμως οι ετερόκλητες εκθέσεις της fotografiska έχουν ενδιαφέρον. Αναμφίβολα η πιο
εντυπωσιακή και λαμπερή είναι της γερμανίδας j, η οποία έχει φωτογραφίσει, με pop διάθεση, όλα τα
top model των τελευταίων δεκαετιών. Τα δωμάτια σκοτεινά, τα πανέμορφα, γυμνά συνήθως, πρόσωπα
που σε κοιτάζουν, είναι έντονα φωτισμένα και η βελούδινη φωνή της Lana Del Rey ακούγεται από
κρυφά ηχεία. Έχεις μόλις εισέλθει σε μία φωτογραφική εμπειρία της Νέας Υόρκης!
Αλλά και στον τελευταίο όροφο της fotografiska συναντάς μια παράξενη έκθεση. Δεν ξέρεις αν έχεις
βρεθεί στο σαλόνι κάποιου επιμελητή της γκαλερί, ο οποίος ακούει την αγαπημένη του μουσική ενώ
στους τοίχους κρέμονται πορτρέτα διάφορων μουσικών. Άλλη μία διαφορετική εμπειρία. Έχει μόλις
περάσει από την εγκατάσταση του Danny Clinch, με τίτλο Amplifier.
Στους υπόλοιπους ορόφους, οι εκθέσεις ακολουθούν πιο αναμενόμενους, παραδοσιακούς τρόπους
επιμέλειας. Φερ’ ειπείν, στην ντοκιμαντερίστικη δουλειά της Anastasia Taylor-Lind, υπό τον τίτλο
«Tα παιδιά των άλλων ανθρώπων», ερχόμαστε αντιμέτωποι με το κοινωνικό ζήτημα των χιλιάδων
παιδιών που μεγαλώνουν στη δυτική κοινωνία, με γκουβερνάντα. Ωραία λεπτομέρεια, ο τοίχος όπου
καλούμαστε να γράψουμε οτιδήποτε θέλουμε (αν και στα κτίρια της Αθήνας, αυτό γίνεται κατά κόρον).
Στην ενότητα της Tawny Chatmon, «Κληρονομιά», εκτυφλώνεται κανείς από τα χρυσά στοιχεία των

όλις μπει ο επισκέπτης στον χώρο, αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα μοδάτο μπαρ της Νέας
Υόρκης, όπου υπάρχουν και μερικές δεκάδες φωτογραφικά λευκώματα (τα οποία πρέπει να
εμπλουτιστούν). Μουσική, ευγενικό προσωπικό, πολιτιστικός παλμός και το εκδοτήριο εισιτηρίων
όπου αναγράφεται το - αστρονομικό για τα ελληνικά δεδομένα - ποσό των 28 δολαρίων (σημειώστε

πορτρέτων, τα οποία σαφώς εμπνεύστηκε από τον ζωγράφο Gustav Klimt.
Αναμφίβολα πρόκειται για έναν εντυπωσιακό χώρο για την τέχνη της φωτογραφίας: Η μεγάλη
πρόκληση έγκειται στις νέες εκθέσεις, στις επιλογές των επιμελητών, στον εμπλουτισμό του
βιβλιοπωλείου αλλά και στην γενικότερη εικαστική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει τελικά η
Fotografiska. Και αν βρεθείτε στα μέρη αυτά του Μεγάλου Μήλου, περπατήστε λίγο και αντικρύστε το
μοναδικό Flatiron που τόσο θαυμάσια είχε φωτογραφίσει ο Alfed Stieglitz το 1903..
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Leica 10 Monochrom
Nέα εποχή με 40Μegapixel

H

μοναδική στο είδος της Leica M Monochrom Typ 246 είναι μαζί μας από
το 2015 και αντιπροσωπεύει ένα πρωτότυπο concept με αισθητήρα που
προσπερνά τη διάταξη μικροφίλτρων Bayer pattern και είναι ευαίσθητος
μόνον στους τόνους του γκρι. Τώρα με την Μ10 Μonochrom η Leica κάνει
ένα σημαντικό βήμα εμπρός, με τελείως καινούργιο αισθητήρα full frame
40MP χωρίς χρωματιστά μικροφίλτρα. Έτσι κάθε pixel αντιστοιχίζεται σε μια
τιμή grayscale χωρίς να χρειάζονται αλγόριθμοι demosaic που εισάγουν
θόρυβο και ψευδή πληροφορία σε ένα ποσοστό. Ένα “α/μ” chip αισθητήρα
είναι εξ ορισμού πιο ευαίσθητο κατά 1 ως 1 1/2 stop αφού παραλείπονται τα
μικροφίλτρα που απορροφούν φωτεινότητα.
Στην Μ10 Μοnochrome αυτή η τιμή είναι ISO 160 κάτι που οφείλεται
βέβαια και στο μικρότερο μέγεθος εικονοστοιχείου (40ΜΡ αντί για τα 24ΜΡ
της προηγούμενης μονοχρωματικής Leica). Aπό πλευράς εργοστασίου σε
ανεπίσημες δηλώσεις οι τεχνικοί αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος αισθητήρας
έχει εξελιχθεί ειδικά για τη Leica κάτι που εξηγεί και το δυσθεώρητο κόστος
ανά μονάδα αφού ποτέ δεν πρόκειται να παραχθεί μαζικά.
Το σώμα μοιάζει πολύ με τη Μ10Ρ και δεν έχει καθόλου “διακριτικά” όπως
συνηθίζει πρόσφατα το γερμανικό εργοστάσιο με σκοπό να “προστατεύει”
τους κατόχους από τυχόν εγκληματικές ενέργειες σε βάρος τους. Μερικές
διαφορές από την προηγούμενη α/μ Leica του 2015 συνοψίζονται σε πιο
λεπτό σώμα, ειδική περιστροφική κλίμακα για την ευαισθησία ISO, επαφική
οθόνη, πιο αθόρυβο φωτοφράκτη και έλεγχο με WiFi μέσω του app Leica
Fotos 3.0.
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ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Social & Google   
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E  : www.photo.gr/workshops
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ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

    
;    o Photoshop - *         = <  
• *       :  - * -  
• <      .      (RAW, TIFF, JPEG ).
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ΜΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!
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asselblad XCD 45mm f/4
O πιο compact φακός στο digital medium format

Σ

τη γκάμα των οπτικών για τα σώματα medium format mirrorless X1D/X1D II προστίθεται ο φακός ΧCD 45mm
f/4. Ξεχωρίζει με τις πολύ μικρές διαστάσεις (εξωτερικό μήκος 47mm και βάρος 320γρ.) στην ίδια σειρά υπάρχει
και ο πιο βαρύς και ογκώδης 45mm f/3,5 που είναι αρκετά μεγαλύτερος με εξωτερικό μήκος 75mm και βάρος
417gr. Ειδική προσοχή έχει δοθεί στην αθόρυβη λειτουργία του κλείστρου εντός φακού (leaf shutter) και στη
μείωση θορύβου από το μηχανισμό oδήγησης AF. Εσωτερικά ο φακός περιλαμβάνει 9 οπτικά στοιχεία σε 7 ομάδες
συμπεριλαμβανομένων δύο ασφαιρικών. Το κλείστρο χρονίζεται ηλεκτρονικά από 1/2000sec ως 68min. To κόστος
στην ευρωπαϊκή αγορά υπολογίζεται στα 1200 ευρώ.

Sharp 8K
videocamera
Από τη CES με αγάπη

M

έσα στον καταιγισμό νέων μοντέλων
στη CES 2020 του Las Vegas,
πέρασαν απαρατήρητα κάποια όπως η
πρωτότυπη βιντεοκάμερα Sharp H2020.
Σχετίζεται με ένα project βασισμένο στο
format Micro 4/3 που δουλεύουν από
πέρυσι στην Sharp, ιαπωνική εταιρία πιο
γνωστή για τις τηλεοράσεις (και προφανώς
απευθύνεται στο ίδιο κοινό που μέχρι
στιγμής μονοπωλεί η BlackMagic Pocket
Cinema). Η Η2020 λοιπόν θα μπορεί να
καταγράφει video 8K/30p ή εναλλακτικά
4Κ/60p ή 1080/60p. H κάμερα υποστηρίζει
μέγιστο bit rate 200Μbps 10bit και έξοδο
καθαρού HDMI ως τη full ανάλυση. Η τιμή
θα κυμαίνεται γύρω στα 4.000δολ.
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Manfrotto
Own brand κάρτες SD

M

ια ενισχυμένη σειρά καρτών SD, CompactFlash και ΜicroSD με την ονομασία ProRugged λάνσαρε η
Manfrotto. Oι κάρτες της σειράς είναι ανθεκτικές σε μηχανική πίεση και φορτία, στεγανοποιημένες για σκόνη
και νερό, και κατάλληλες για χαμηλές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες. Για παράδειγμα μπορούν να βυθιστούν
σε νερό για 3 24ωρα χωρίς πρόβλημα ή να δεχθούν βάρος 20kg. Oι κάρτες SD ProRugged ανταποκρίνονται σε
προδιαγραφές V90 για video (συνεχή εγγραφή 90MB/sec) και μέγιστο ρυθμό διαμεταγωγής δεδομένων 250ΜΒ/
sec (εγγραφή) και 280MB/sec (ανάγνωση). Με τη σειρά τους οι MicroSD ProRugged φέρουν πιστοποίηση ταχύτητας
V30 για το video και μέγιστη διαμεταγωγή 90MB/sec ενώ με τη σειρά τους οι CompactFlash συμμορφώνονται με την
προδιαγραφή UDMA7 και δίνουν επιδόσεις 130MB/sec (εγγραφή) και 160MB/sec. (ανάγνωση).

Sony GPVPT28T
Grip που δεν είναι
gimbal

Γ

ια όσους θεωρούν
το gimbal ακριβή και
αι
περίπλοκη λύση που
προϋποθέτει μεγάλη
καμπύλη εκμάθησης, η Sony
προτείνει μια λαβή τύπου
ου grip
συμβατή με συγκεκριμένα
ένα
σώματα (a9 II, a9, a7R IV,
V,
a7R III, a7 III, a6600, a6400,
400,
a6100 και RX100 VII). Το
ο
grip υποστηρίζει ασύρματη
ατη
ασύρματο έλεγχο μέσω
ω
WiFi για τις φωτογραφικές
κές
και βίντεο λήψεις, όπου
ρυθμίζει λειτουργίες όπως
ως
zoom, flip, περιστροφή υπό
γωνία, C1 (Custom) κλπ.
π. Ο
μηχανισμός είναι αδιάβροχος
ροχος
και στεγανός από σκόνη.
η.
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Techart
Περισσότερες επιλογές φακών μέσω adaptor για Z-mount

H

άφιξη τόσων καινούργιων full frame mirrorless έχει προκαλέσει σχεδιαστικό πυρετό στους
aftermarket κατασκευαστές καθώς υπάρχουν τεράστια περιθώρια ανάπτυξης λύσεων με αντάπτορες
για κάθε είδος φακού, παλιό ή σύγχρονο. Μάλιστα οι πιο προχωρημένοι αντάπτορες του είδους,
διατηρούν το autofocus με μεγάλη ή μικρότερη επιτυχία. Η μικρή εταιρία Techart είχε αναγγείλει το
καλοκαίρι τον αντάπτορα ΤΖΕ-01 για τοποθέτηση φακών Sony E-mount πάνω σε Νikon Z-mount και με
λειτουργία AF. Tώρα τη σκυτάλη παίρνει ο φακός ΤΖC-01 για προσαρμογή φακών Canon EF πάνω σε
E-mount. Mάλιστα η εταιρία διαβεβαιώνει ότι το autofocus ισχύει με EF-mount φακούς όχι μόνον της
Canon αλλά και τρίτων κατασκευαστών όπως Sigma, Tamron, Tokina & Zeiss.

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site

photo.gr
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Μόνο για γυναίκες!

Γ

νωρίζατε πως 80% των αποφοίτων Πανεπιστημίων
Φωτογραφίας (σύμφωνα με στατιστικά της 1854
Media) είναι γυναίκες αλλά μόλις το… 15% των
επαγγελματιών φωτογράφων είναι θηλυκού γένους;;
Ξέρατε ότι πάνω από το 75% των επαγγελματιών που
εκπροσωπούνται από κυρίαρχα πρακτορεία, είναι
άνδρες; Oι αριθμοί είναι καταιγιστικοί.
Ο διεθνής διαγωνισμός Female in Focus… παραβλέπει
λοιπόν προκλητικά το αντρικό φύλο και καλεί μόνο
γυναίκες φωτογράφους να στείλουν τα έργα τους σε
δύο βασικές διαγωνιστικές κατηγορίες: “Ιστορίες” και
“Μία εικόνα”. Οι νικήτριες θα εκθέσουν τα έργα τους
σε γκαλερί της Νέας Υόρκης ενώ οι δύο καλύτερες
θα λάβουν δωρεάν αεροπορικά και διαμονή στην
αμερικανική μητρόπολη.
Υποβολή έργων (μέχρι 10 Μαρτίου 2020):
www.femaleinfocus.com
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Ατομική έκθεση στην Ε.Φ.Ε.
Στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία εκτίθενται οι γνωστές
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, εικόνες του Βασίλη
Κουτρουμάνου. Ειδικός του αθλητικού ρεπορτάζ,
ο Κουτρουμάνος, έχει παρουσιάσει αρκετές φορές τη σειρά αυτή
πριν μερικά χρόνια αλλά τώρα μας δίδεται η ευκαιρία, λίγους
μήνες πριν τους Ολυμπιακούς του 2020, να θυμηθούμε τις
στιγμές των δικών μας και άλλων αθλητών.
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Πώς να γνωρίσετε την ιστορία της Θεσσαλονίκης

Ό

ταν περπατάς στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μιας πόλης 2,500
χρόνων, συνειδητοποιείς πως μέσα στον πολυσχιδή αυτό αστικό
ιστό, υπάρχουν ιστορικά διαμάντια που άλλοτε φαίνονται ξεκάθαρα, ενώ
άλλες φορές πρέπει να τα αναζητήσεις. Σε αυτό βοηθά ο καταγραφικός
χαρακτήρας της φωτογραφίας: μας προσφέρει ένα άμεσο οπτικό
ντοκουμέντο.
H φωτογραφική έκθεση «Μνήμη της πόλης», αποτέλεσμα της
συνεργασίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με την αστική
μη κερδοσκοπική εταιρεία «f14 Κοινόν Φωτογράφων», αποτελεί ένα
φωτογραφικό πανόραμα των μνημείων και των κτιρίων της Θεσσαλονίκης
και στόχο έχει να ταξιδέψει τον επισκέπτη στο πλούσιο ιστορικό παρελθόν
της, από την εποχή της ίδρυσή της έως τις αρχές του 20ου αιώνα.
Στην έκθεση συμμετέχουν δεκαέξι φωτογράφοι, οι οποίοι παρουσιάζουν, με
την επιμέλεια της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του «f14-κοινόν φωτογράφων»,
εκατόν έντεκα φωτογραφικά έργα, έγχρωμα, ασπρόμαυρα και υπέρυθρα.
Εγκαίνια: Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, ώρα 19:00
Διάρκεια: 24 Ιανουαρίου – 29 Φεβρουαρίου 2020
Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Περιοδικών
Εκθέσεων Γ΄
Πληροφορίες: http://www.f14.gr, info@f14.gr,
http://www.amth.gr, amth@culture.gr
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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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ISSN 1105-3941

9 771105 394004

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...

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

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

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

Photoshop
& Lightroom

Cover_.indd 1
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

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...

9 771105 394004

42

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

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

9 771105 394004

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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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...

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας

 
   ;






 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

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

1989

20+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd 1
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Από ένα ταξίδι στην Αιθιοπία

Τ

ί ακριβώς μπορεί να φωτογραφίσει κανείς όταν πάει σε μία αφρικανική χώρα,
προσπαθώντας να αποφύγει τα φωτογραφικά κλισέ που συναντούμε κατά
κόρον, σε εικόνες από την Αφρική;
Η φωτορεπόρτερ Μάρω Κουρή βρέθηκε με ομάδα ανθρώπων που αγαπούν
την φωτογραφία στην Αιθιοπία και αποτύπωσαν πορτρέτα Αιθιόπων.
Συγκλονιστικό είναι το πορτρέτο της πανέμορφης νεαρής που σαν σύγχρονη
Pieta, κρατά χαμογελώντας ένα βρέφος στην αγκαλιά της μέσα στο αφρικανικό
τοπίο. Από τις εικόνες των συμμετεχόντων προέκυψε το λεύκωμα «Αιθίωψ»,
εκδόσεις Μετρονόμος το οποίο παρουσιάστηκε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου
στον «Αρδηττό» στο Μετς. Για το λεύκωμα μίλησαν οι: Φώτης Καγγελάρης, Δρ
Ψυχοπαθολογίας Πανεπιστήμιου Παρισιού και Σοφία Χιλλ, ηθοποιός.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας.

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Unfold: Counterfeit / Counterfate

Μ

ε φιλοσοφική και μεταμοντέρνα διάθεση, προσεγγίζουν
οι φωτογράφοι την πολυδιάστατη σχέση της
φωτογραφίας με την πραγματικότητα. Δεν είναι εύκολο να
μεταδοθεί μία τέτοια προσέγγιση σε όλους τους επισκέπτες
μιας έκθεσης, οπότε δυσκολεύει το έργο των επιμελητών.
Μετά την παρουσίαση της έκθεσης Counterfeit / Counterfate
από την επιμελητική ομάδα του Unfold στο Athens
Photo Festival τον Ιούνιο του 2019, το συλλογικό έργο
παρουσιάζεται με μια νέα πρόταση στησίματος στον εκθεσιακό
χώρο Stereosis, στη Θεσσαλονίκη. Επιμέλεια έκθεσης:
Ανάργυρος Δρόλαπας, Ηλίας Λόης και Νίκος Παπαγγελής.
Διεύθυνση: Stereosis, Ζεύξιδος 3, Θεσσαλονίκη
Διάρκεια: 17 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2020
Πληροφορίες: unfold.photo
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Μικρό για να χωράει παντού

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ
12,5cmχ16cm

€4,

90
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

www.photo.gr/e shop - 210 8541400 - info@photo.gr
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Προβολές ταινιών

“Ό

ταν η νεογέννητη κόρη της εξαφανίζεται, η Χεορχίνα ξεκινάει μια ακατάβλητη
αναζήτηση για το βρέφος και δικαιοσύνη, ενάντια σε συνθήκες που θυμίζουν
καφκικό εφιάλτη”. Η ταινία της Melina LeyQ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ, ανοίγει για
το 2020 τη σειρά προβολών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων:
H ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΜΑΤΙΑΣ, σε διοργάνωση του WIFT GR
(Women in Film and Television – Greece). Η ταινία βασίζεται σε πραγματική ιστορία
εμπορίας βρεφών που συντάραξε το Περού τη δεκαετία του ’80.

Ημέρα προβολής:
Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020
στις 17:00 το απόγευμα, στην
Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά
Οδός 48, Mετρό Κεραμεικός)

<%" "( ):<$#*
Προβολές και αναλύσεις ταινιών από τον Πλάτωνα Ριβέλλη

Ο

Πλάτων Ριβέλλης, θεωρητικός του κινηματογράφου και συγγραφέας βιβλίων πάνω στο έργο μεγάλων
σκηνοθετών, θα αναλάβει την εισαγωγή, την προβολή και την ανάλυση αριστουργημάτων από την
εποχή του βωβού κινηματογράφου.
Πρόγραμμα
α) 20-1-20 / Der muede Tod (Ο κουρασμένος θάνατος), του Γερμανού Fritz Lang (1921)
β) 10-2-20 / Sunrise (Το χάραμα), του Γερμανού F.W. Murnau (1927)
γ) 16-3-20 / Broken Blossoms (Σπασμένα λουλούδια), του Αμερικανού D.W. Griffith (1919)
δ) 06-4-20 / Mikael (Μιχαήλ), του Δανού Carl Theodor Dreyer)
ε) 11-5-20 / Ukigusa Monogatari (Η ιστορία με τα χορταράκια στον άνεμο), του Ιάπωνα Yasujiro Ozu (1934)
στ) 15-6-20 / Koerkarlen (Η άμαξα φάντασμα), του Σουηδού Eric Sjostrom (1921)
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Διεύθυνση:
Ξενοφώντος 2Α Σύνταγμα
Πληροφορίες:
6945-437577,
platon@rivellis.gr,
www.rivellis.gr
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