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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

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

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

Ιστορία & αισθητική

ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΩΣ & 12/4
Cover.indd 1
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης
MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom

Cover.indd 1
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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...

24/1/2018 4:53:51 μμ

52

Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

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

Cover_Nychterini_Fotographia.indd 1

31/5/2018 1:24:22 μμ
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Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
3 Οκτωβρίου
2019
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΤΕ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ

& ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ
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Cover_Kinimatographos.indd 1

TA ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚA TEYXH TOY ΦΩΤΟΓΡΑΦΟY ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΕ 4 ΜΗΝΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

28/9/2017 5:00:52 μμ

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

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

09

42

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

9 771105 394004

Cover_.indd 1

9 771105 394004

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

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

!


!


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

94

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

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

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

23/1/2020 12:54:12 μμ

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

Eιδική Νέες,
τιμή
#menoumespiti
Μονοθεματικό
μειωμένες
τιμές στα μεταφορικά για αγορές
του photo.gr
€ από τοτοe-shop
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400

& 
      4 9 9 •      Metaforika_Β.indd
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Nikon Museum Tour 2020
Δείτε την περιήγηση του Steve Simon στους διαδρόμους του Μουσείου στην Shinagawa του Tokyo.

Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), θα δημοσιευθούν εδώ.

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site
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Επιστολή με τα αιτήματα του κλάδου προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς

 499 • 

6 A

I 2020





5

ON LINE   

 499 • 

O IMAGING - E

6 A

I 2020



 





6

ON LINE   

 499 • 

O IMAGING - E

6 A

I 2020



 





7

ON LINE   

 499 • 

O IMAGING - E

6 A

I 2020



 





8

ON LINE   

O IMAGING - E





 

5$#75"

(B5:, "( C$: #5 .5# #($
Ο κορωνοϊός επιφέρει προβλήματα που δεν φανταζόμασταν ποτέ στον τομέα των καταναλωτικών
ηλεκτρονικών (και βέβαια και στη βιομηχανία του imaging)
Eν αρχή ην ... το βιομηχανικό μοντέλο της Toyota. Δηλ. η μείωση του κόστους
παραγωγής μέσω της ελαχιστοποιίησης των αποθεμάτων. Με απλά λόγια: να μην
στοκάρονται μεγάλα αποθεματικά σε πρώτες ύλες, εξαρτήματα και ανταλλακτικά
που μεταφράζονται σε μεγάλο επενδεδυμένο κεφάλαιο που μένει αδρανές,
ανάγκες για αποθηκευτικούς χώρους κλπ. Αντί γι αυτό, το μικρό στοκ με διαρκή
τροφοδοσία από τρίτους προμηθευτές σύμφωνα με το δόγμα της Toyota, σημαίνει
ευελιξία, λίγους αποθηκευτικούς χώρους, λιγότερες κεφαλαιακές ανάγκες κλπ. Το
παραγωγικό αυτό μοντέλο δεν περιορίστηκε στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας
αλλά το ακολούθησαν σχεδόν οι πάντες. Μοιραία εφαρμόστηκε και στον τομέα των
καταναλωτικών ηλεκτρονικών (που περιλαμβάνει και το imaging).

Ό

μως η κρίση του κορωνοϊού απειλεί σοβαρά να ανατρέψει κάθε σχεδιασμό στη
βιομηχανία των ηλεκτρονικών φέτος. Όλη η αλυσίδα παραγωγής έχει τεράστιους
δεσμούς αλληλοεξαρτήσεων. Για παράδειγμα πέντε εργοστάσια της Canon στην
Ιαπωνία (στις επαρχίες Oita, Miyazaki και Nagasaki) έχουν διακόψει τη λειτουργία

Γραμμή παραγωγής της Toyota που ξεκίνησε το παραγωγικό μοντέλο των μικρών αποθεμάτων

 499 • 

6 A
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τους διότι λείπουν επιμέρους
υλικά και μικροεξαρτήματα που
κατασκευάζονται στην Κίνα. Ακόμη
και αν βλέπουμε σε πολλές φωτ.
μηχανές της εταιρίας, την ένδειξη
Made in Japan, για πάρα πολλούς
εγγύηση αδιάψευστης ποιότητας και
αξιοπιστίας, αυτό δεν σημαίνει ότι
όλα τα εξαρτήματα κατασκευάζονται
στην Ιαπωνία.
Άλλο ένα παράδειγμα μεγαλύτερης
εμβέλειας αφορά την Apple που
και αυτή αντιμετωπίζει προβλήματα
διαθεσιμότητας. Ο Τim Cook (ας
σημειωθεί παρενθετικά ότι υπήρξε
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πρωτεργάτης της μεταφοράς της παραγωγικής βάσης σε χώρες χαμηλού κόστους
– λέγε με Κϊνα) δήλωνε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν δεν είχε γίνει ακόμη αντιληπτή
στη Δύση η έκταση της κρίσης, ότι το πρόβλημα θα ήταν μόνο προσωρινό,
υπονοώντας βέβαια την καθυστέρηση εκ μέρους του βασικότερου υπεργολάβου
του, της Hon Hai Precision Industry (γνωστή ως Foxconn) που τότε υποσχόταν ότι
θα ανέκαμπτε ως τα τέλη Μαρτίου.
Η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική, πολύ πέρα από τις ωραιοποιημένους
καθησυχασμούς των τμημάτων marketing. Δεν είναι η Κίνα που λόγω covid-19
lockdown ενοχοποιείται για τις καθυστερήσεις όπως απλουστευμένα γράφουν
εδώ κι εκεί. Πολλοί κρίκοι της αλυσίδας υποφέρουν για τον ίδιο ακριβώς λόγο:
για παράδειγμα η κραταιά Apple αδυνατεί να παραλάβει chip και πλακέτες από τις
μαλαισιανές εταιρίες Murata Manufacturing Co., Renesas Electronics Corp. and

H κρίση του κορωνοϊού αναπόφευκτα μετατοπίζει χρονικά φωτογραφικές μηχανές που
αναμένονταν με ζωηρό ενδιαφέρον όπως η CanonEOS R5

 499 • 

6 A
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Ibiden Co. ενώ οι εταιρίες ημιαγωγών
Μicron και Texas Instruments επίσης
αντιμετωπίζουν προβλήματα στις
εγκαταστάσεις τους στην ίδια χώρα.
Άλλα εφοδιαστικά θέματα απασχολούν
την Apple με την εταιρία Dialog
Semiconductor που της προμηθεύει chip
διαχείρισης ενέργειας και έχει εργοστάσια
στο Livorno της ιταλίας, στο Nabern
και Neuaubing, της Γερμανίας και το
Swindon της Βρετανίας. Στις δε Ηνωμένες
Πολιτείες η Apple συνεργάζεται με
προμηθευτές όπως η Corning Inc. gια το
Gorillaglass, και Qorvo Inc., Skyworks
Solutions Inc. και Broadcom Inc. για τα
chip wifi και 4G.
Με τέτοιο γεωγραφικό καταμερισμό
των προμηθευτών κατανοεί κανείς
πόσο εύκολο είναι να διαταραχθεί η
ομαλότητα της παραγωγής εν μέσω
κρίσης κορωνοϊού που θέτει εκτός μάχης
μικρά μεν αλλά ζωτικά τμήματα του
παραγωγικού συνόλου.
Αλλά και τα υπόλοιπα καταναλωτικά
ηλεκτρονικά υποφέρουν. Σύμφωνα με
πρόσφατα στοιχεία από τη Standard and
Poor Global Marketing Intelligence, οι
εξαγωγές υπολογιστών από την Κίνα
τις δύο πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου
σημείωσαν εντυπωσιακή πτώση -64%,
και οι τηλεοράσεις και μόνιτορ -45%,
προοιωνιζοντας αυξήσεις τιμών λόγω
μειωμένης προσφοράς για πρώτη φορά
μετά από χρόνια πτωτικής πορείας. Οι
αυξήσεις αυτές είναι πιο αισθητές σε είδη
που θεωρούνται commodity, όπως οι
δίσκοι SSD και οι μνήμες RAM.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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www.photo.gr/menoumespiti
Μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της κρίσης του κορωνοϊού, στους περιορισμούς και την
αυτο-απομόνωση, ας περισώσουμε τα ενδιαφέροντά μας και ας δώσουμε στην δύσκολη
καθημερινότητα πινελιές δημιουργικότητας. Μια καλή ιδέα είναι να δώσουμε χώρο στο
αγαπημένο μας χόμπι τη φωτογραφία. Να ασχοληθούμε περισσότερο, να μάθουμε περισσότερα,
να βγούμε κάποια στιγμή από τη δοκιμασία με θετικό πρόσημο. Θα είναι κάτι που θα μας στηρίξει
ψυχολογικά και ένα εφόδιο για το μετά.
Σε αυτό το μήκος κύματος, το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος προσφέρει σε όλους πολλά άρθρα από
το photo.gr/menoumespiti με στέρεες γνώσεις που αθροιστικά θα ενισχύσουν τη φωτογραφική
σας συγκρότηση. Εξ άλλου ακόμη και στον οικιακό χώρο θα μπορέσετε να πειραματιστείτε
φωτογραφικά.
PB | 2

Παραπέρα θα είμαστε πάντα μαζί σας μέσα από το facebook για να απαντήσουμε τις απορίες σας.
Έτσι το Μένουμε Σπίτι δε σημαίνει ότι ...μένουμε πίσω στη φωτογραφία. Αντίθετα πάμε μπροστά
και βγαίνουμε με περισσότερες γνώσεις και ενθουσιασμό.
Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!
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Τα μυστικά της επιλογής και προώθησης ενός φωτογραφικού έργου - #’ μέρος
Ποιό είναι το πιο σημαντικό στάδιο μετά
την ίδια την φωτογράφηση; Η Επιλογή.
Ο σπουδαίος φωτογράφος Elliott Erwitt
έχει πει για τα αναλογικά κοντάκτ:

Τ

α κοντάκτ θα έπρεπε να είναι
προσωπικά όσο μια οδοντόβουρτσα
και θα έπρεπε να φυλάγονται όσο
μία ερωμένη. Δεν θα έπρεπε ποτέ να
δημοσιεύονται - μόνο οι πιο κοντινοί
θα έπρεπε να τα βλέπουν. Τα κοντάκτ
αποκαλύπτουν πώς σκέφτεται και πώς
βλέπει κάποιος. Αφαιρούν το μυστήριο
του πώς κάποιος φτάνει στην τελική
εικόνα…
Τότε υπήρχε η αναλογική εποχή,
σήμερα αιωρούμαστε μέσα στο
συνονθύλευμα των χιλιάδων ψηφιακών
εικόνων τις οποίες - αν είμαστε καλά
οργανωμένοι - τις έχουμε ταξινομήσει,
επεξεργαστεί και επιλέξει με τη βοήθεια
διαφόρων γνωστών προγραμμάτων
(Lightroom, Bridge, Photoshop κ.ά.).
Σήμερα διανύουμε την εποχή όπου όλα
αποκαλύπτονται, κάθε δευτερόλεπτο,
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τίποτα δεν μοιάζει κρυφό υπό τον ψηφιακό ήλιο των κοινωνικών δικτύων. Όμως μήπως
ο Erwitt είχε δίκιο τότε;
Όποιος από εμάς έχει βιώσει ΚΑΙ την αναλογική εποχή της φωτογραφίας, γνωρίζει
εκ βαθέων την μαγική στιγμή εκτύπωσης του κοντάκτ ενός φιλμ, υπό τον κοκκινωπό
φωτισμό του σκοτεινού θαλάμου. Εν συνεχεία, με την λούπα (ή εκτός κι αν είχαμε…
αετίσιο μάτι), επιλέγαμε μόνοι μας ή με την πολύτιμη βοήθεια ειδικών, τις πιο δυνατές
φωτογραφίες.
Η ουσία της διαδικασίας επιλογής εικόνων δεν έχει αλλάξει: το μέσο και η μέθοδος έχει
αλλάξει. Ίσως όμως ένα από τα βασικότερα στοιχεία που έχει αλλάξει, είναι ο αριθμός
των εικόνων που καλούμαστε να μελετήσουμε κι εκεί έγκειται η μεγάλη δυσκολία.
Αν κατέχουμε το φωτογραφικό «γνώθι σ’αυτόν», μπορούμε να επιλέξουμε μόνοι
μας. Ιδανικά όμως, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, θα έπρεπε να ακούμε και την
γνώμη κάποιου ο οποίος αποδεδειγμένα γνωρίζει πως να επιλέγει καλές φωτογραφίες
(με αντικειμενικά και υποκειμενικά κριτήρια). Ένας γνώστης της φωτογραφικής τέχνης,
κοιτάζει σιωπηλά και ευλαβικά μία φωτογραφία, όπως ένας ιατρός κοιτάζει μία
ακτινογραφία, και βλέπει όλα όσα δεν βλέπει ο ασθενής.
Όλα τα προαναφερθέντα βεβαίως ισχύουν κυρίως σε περιπτώσεις όπου επιθυμούμε να
προβάλλουμε τη φωτογραφική μας δουλειά, το λεγόμενο portfolio, σε ένα υψηλότερο
επίπεδο (εκθέσεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, ιστοσελίδα, πελάτες). Αλλά ακόμη κι όταν
επιλέγουμε από τις πενήντα φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει από το μενού που
είχαμε το μεσημέρι προκειμένου να το ανεβάσουμε στο φέισμπουκ ή αλλού, συνειδητά
ή ασυνείδητα θέτουμε κάποια κριτήρια, επιλέγοντας την τελική εικόνα που εμφανίζεται
στο προφίλ μας. Προσπαθήστε να μην ανεβάζετε την πρώτη εικόνα που σας έρχεται στο
μυαλό, κοιτάξτε την για λίγη ώρα, ή ακόμη καλύτερα την επόμενη ημέρα, πριν κάνετε
την ανάρτησή σας.
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Δωρεάν
Μονοθεματικό
τεύχος
Εκτός από την όλη στήριξη που μπορεί
στο μέτρο των δυνάμεών του, το
περιοδικό ΦΩΤΟγράφος να προσφέρει
στους αναγνώστες αλλά και όλους που
ενδιαφέρονται για τη φωτογραφία,
αποφασίσαμε να παραχωρήσουμε
σε όλους δωρεάν ένα ολόκληρο
μονοθεματικό τεύχος, το ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ.
Το πορτραίτο είναι ένα από τα
πιο αγαπημένα, κατ εξοχήν
αρθρωποκεντρικά αντικείμενα με
πολλες δημιουργικές ευκαιρίες για
λήψεις σε οικιακό περιβάλλον, με τους
πολύ κοντινούς μας ανθρώπους. Οι
τεχνικές φωτισμού που σχετίζονται με
το πορτραίτο, οι φωτιστικές πηγές, το
home studio, οι φακοί που χρειάζονται
είναι PB
μερικά
μόνον από τα περιεχόμενα
|3
του εξαιρετικού αυτού bookzine
που στην πραγματικότητα είναι ένα
πλήρες βιβλίο με πάρα πολλά ζωντανά
παραδείγματα και γνώσεις.
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€0

,99
ανά
τεύχος

Συμπληρώστε τα τεύχη
του ΦΩΤΟγράφου
που λείπουν
από τη βιβλιοθήκη σας

& έως

-40%

στα Μονοθεματικά & βιβλία
Λόγω της μεγάλης ζήτησης
παράταση
προσφοράς
  της

    μέχρι
 site        
#menoumespiti

12 Απριλίου
#menoumespiti

PB | 1
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Σπουδαίοι φωτογράφοι, όπως ο Robert Frank,
εκτύπωναν τα κοντάκτ τους προκειμένου να επιλέξουν
τις καλύτερες εικόνες, εκείνες που τελικά θα
συμπεριλαμβάνονταν στην διάσημη έκδοσή του The
Americans.
Αλλά και ο Philippe Halsman, χρειάστηκε να πετάξει
28 (!) φορές τις βρεγμένες γάτες στον αέρα (οι
φιλοζωϊκές θα τον είχαν καταγγείλει σήμερα), μέχρι
να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα της διάσημης
εικόνας του υπό τον τίτλο Dali Atomicus.
Η επιλογή των τελικών μας, καλύτερων,
φωτογραφιών αποτελεί μία επίπονη συχνά
διαδικασία. Όμως είναι εκείνη η οποία καθορίζει και
το φωτογραφικό προφίλ ενός δημιουργού. Ποιά
είναι η φωτογραφική μας εικόνα που θέλουμε να
κυριαρχήσει εντέλει στην προβολή μας προς τους
άλλους; Και ίσως γι’αυτό τελικά να μην είχε και τόσο
άδικο ο Erwitt, όταν έλεγε να κρύβουμε το σύνολο
των φωτογραφιών μας όπως την οδοντόβουρτσα
μας ή το αγαπημένο μας κρυφό πρόσωπο. Διότι το
μυστήριο στην τέχνη, προσδίδει πάντοτε κάτι μαγικό
στο τελικό έργο.
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Nikon
Δωρεάν τα σεμινάρια Nikon School Online

M

ε σκοπό να βοηθήσει τους φίλους της
φωτογραφίας που μένουν στο σπίτι λόγω
της κρίσης του κορωνοϊού, η αμερικανική Nikon
προσφέρει δωρεάν το πρόγραμμα σεμιναρίων για
όλο τον Απρίλιο. Τα δέκα διαφορετικά μαθήματα
που διδάσκονται από σημαντικούς επαγγελματίες
πολλοί εκ των οποίων είναι επίσημοι Nikon
Ambassadors κανονικά στοιχίζουν από από
15 ως 50 δολ. αλλά τώρα παρέχονται χωρίς
κόστος. Τα σεμινάρια καλύπτουν την παρακάτω
θεματολογία.

1. Creator’s Mindset: Creating Video Content with Z 50 with Kitty Peters
2. Photographing Children and Pets with Tamara Lackey
3. Getting Started with Your Nikon DSLR
4. Hands-on with SB-5000 Speedlight with Joe McNally
5. Fundamentals of Photography with Reed Hoffmann
6. Environmental Portraiture with Joey Terrill
7. The Art of Making Music Videos with Chris Hershman
8. Beyond the Fundamentals of Photography with Reed Hoffman
9. Discovering Macro Photography with Joey Terrill
10. Exploring Dynamic Landscape Photography with Taylor Glenn
Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε: nikonevents.com/us/live/nikon-school-online/

Google
App μεταμορφώνει τις φωτογραφίες σε ζωγραφικό πίνακα

Η

νέα δυνατότητα Αrt Transfer που προστίθεται στο app Arts and Culture μεταμορφώνει τις φωτογραφίες στο ύφος
διάσημων ζωγράφων όπως ο Vincent van Gogh, η Frida Kahlo και ο Edvard Munch. Το εργαλείο χρησιμοποιεί
αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για να μεταμορφώσει μέρος ή το σύνολο μιας ψηφιακής φωτογραφίας, αλλά η διαδικασία
είναι πολύ πιο σύνθετη από τα απλά art φίλτρα που κατά κόρον κυκλοφορούν ως plug in για το Photoshop. To Art Transfer
λειτουργεί με βάση ένα ειδικό αλγοριθμικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης όπου όταν εφαρμόσετε ένα συγκεκριμένο
ζωγραφικό “στιλ” σε μια εικόνα, δεν τα ενοποιεί αλλά κάνει πλήρη αλγοριθμική ανασύνθεση της πληροφορίας.
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ikon
Εμψυχωτική καμπάνια για τις μέρες του φωτογραφικού εγκλεισμού

O

ι μέρες του αναγκαστικού εγκλεισμού στα σπίτια μας, οπωσδήποτε επηρεάζουν τη φωτογραφική μας διάθεση. Η Nikon
θέλοντας να ενθαρρύνει τους φίλους της φωτογραφίας πήρε την πρωτοβουλία της καμπάνιας #createyourlight. Με αυτή
παροτρύνει τους λάτρεις της φωτογραφίας να πιάσουν τις φωτογραφικές τους μηχανές και να καταγράψουν από το σπίτι τους τις
εμπειρίες τους από την εποχή του social distancing.
Η καμπάνια #createyourlight παρέχει μία πλατφόρμα για τους φωτογράφους όπου μπορούν να μοιράζονται τις δικές τους
μοναδικές οπτικές ιστορίες από τη ζωή κατά την περίοδο αυτή όπου όλοι προσπαθούμε να μένουμε σπίτι. Η κοινότητα
#createyourlight είναι ανοιχτή σε όλους τους φωτογράφους, ανεξάρτητα από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν, οι οποίοι
ενθαρρύνονται να φωτογραφίσουν εντός σπιτιού και να γίνουν όσο πιο δημιουργικοί.
Προκειμένου να προσφέρει έμπνευση και εκπαίδευση στους ακολούθους της στα κοινωνικά δίκτυα, η Nikon συνεργάζεται επίσης
με επαγγελματίες φωτογράφους και δασκάλους φωτογραφίας παρέχοντας συμβουλές και τεχνικές. Το μόνο που χρειάζεται να
κάνει ένας φωτογράφος για να συμμετέχει είναι να αναρτήσει μία φωτογραφία που καταγράφει την ιστορία απομόνωσής του στο
σπίτι στον λογαριασμό του στο Instagram ή στο Facebook, χρησιμοποιώντας το hashtag #createyourlight.
Για περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα #createyourlight, ακολουθήστε το hashtag και γίνετε κι εσείς μέρος της
κοινότητας στα Instagram και Facebook.

Canon
Firmware update

Ό

πως είχε προαναγγελθεί από την στιγμή της πρώτης
κυκλοφορίας της μηχανής τον Οκτώβριο, η Canon
διαθέτει στους ενδιαφερόμενους firmware αναβάθμιση
για τη EOS M6 II που προσθέτει το θεωρούμενο ως
κινηματογραφικό refresh 24p (23,98fps). Mε το ίδιο
firmware διορθώνεται ένα προβληματάκι όπου ο φακός
επανέρχεται στη θέση ηρεμίας στο AutoPowerOff με
ενεργοποιημένο το ιντερβαλόμετρο. Το update διατίθεται
για λειτουργικά Windows και macOS X εδώ EOS M6 Mark
II product page.
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ZEISS Photography Award
Ο μεγάλος νικητής

Π

ώς μπορείς να νικήσεις σε έναν μεγάλο διεθνή διαγωνισμό
φωτογραφίας; Αποτυπώνοντας πορτρέτα μίας νέας κινέζας, η οποία
σε ηλικία δώδεκα ετών μετανάστευσε στις ΗΠΑ. Όμως, την διαφορά κάνει
ο τρόπος με τον οποίον αποτυπώνεται μία τέτοια φωτογραφική ιστορία. Ο
νοτιοκορεάτης KyeongJun Yang συνδύασε τις εικόνες του με γραπτά της Julie
Chen αλλά και σχετικούς με τη μετανάστευση διαλόγους της.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας (World Photography Organisation)
απένειμε λοιπόν το μέγα βραβείο στον Yang για τη σειρά του Μεταμόρφωση
(Metamorphosis), ο οποίος έλαβε έπαθλο 15,000 ευρώ (εκ των οποίων οι 12
χιλιάδες δόθηκαν υπό τη μορφή ZEISS φακών της επιλογής του).
Αναλυτικές πληροφορίες: www.worldphoto.org
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#AthinaioiMesa
Το πρώτο συλλογικό project από τα σπίτια μας | To ADAF υποστηρίζει το Project210

T

o Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδος, Athens Digital Arts Festival (ADAF), με την φετινή
του θεματική TechnoTribalism, δηλώνει πως είμαστε η πρώτη γενιά ανθρώπων ενός κόσμου, ο οποίος
οδεύει στην υπεραξίωση των δεδομένων. Πιο επίκαιρο από ποτέ, την εποχή του Κορωνοϊού, όπου κάθε
βιομετρικό και επιστημονικό δεδομένο είναι ζωτικής σημασίας, αλλά και κάθε ψηφιακό αποτύπωμα ταΐζει
την ψυχαγωγική δίψα της καραντίνας, το ADAF συνεργάζεται με την ψηφιακή πλατφόρμα Project210 για το
#AthinaioiMesa, προάγοντας πως στην ψηφιακή εποχή των δεδομένων, η συλλογικότητα έχει τον πρώτο
ρόλο.
Τώρα, στη νέα πραγματικότητα του COVID19, το Project210, σε καλεί να γίνεις contributor σε ένα κανάλι με
θέμα «τι κάνουμε μέσα στο σπίτι μας», και σκοπό να μας εμψυχώσει και ψυχαγωγήσει όλους, είτε συμμετέχοντες
είτε θεατές. Σας καλούμε να στείλετε τα DIY video σας, 1-2’, σε 16:9 ή 9:16 στο project210athens@gmail.
com ή να τα ανεβάσετε στα social media, κάνοντας mention @project210 και #AthinaioiΜesa. Τα καλύτερα
video θα συμπεριληφθούν στη ψηφιακή βιβλιοθήκη στο YouTube. Την επιλογή θα πραγματοποιήσει η
επιμελητική ομάδα του Athens Digital Arts Festival, σε μια μοναδική συνεργασία με το Project210.
Το Project210 είναι μια οπτικοακουστική πλατφόρμα καταγραφής της Αθήνας, που φτιάχτηκε για να
καταγράψει τον παλμό της πόλης μέσα από τα μάτια δημιουργών και πολιτών, αναδεικνύοντας έτσι πρόσωπα
και δημιουργικές δράσεις. Αποτελεί μια προσπάθεια να δούμε την πόλη και τους ανθρώπους της, μέσα από
ένα νέο πρίσμα, και να ανακαλύψουμε πόσα κοινά στοιχεία μοιράζονται μέσα στην διαφορετικότητα τους.
Πληροφορίες: www.project210.gr/
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Online Cinema από το Φεστιβάλ Ολυμπίας

Ο

ι κινηματογράφοι και τα σχολεία έκλεισαν, τα φεστιβάλ ματαιώθηκαν. Όμως
εκατοντάδες παιδιά, γονείς κι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν καθημερινά ποιοτικές
κινηματογραφικές ταινίες για παιδιά και Νέους. Φροντίζει γι’ αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, το οποίο απαντά στις προκλήσεις
των ημερών με διαδικτυακά κινηματογραφικά εμβόλια και, ήδη από τις 19 Μαρτίου,
παρουσιάζει το OIFF Online Cinema.
Το OIFF Online Cinema είναι μία online ανοιχτή κινηματογραφική αίθουσα ελεύθερης
πρόσβασης, όπου μικροί και μεγάλοι θεατές μπορούν να παρακολουθήσουν ποιοτικές
ταινίες για παιδιά και νέους.
Το Φεστιβάλ Ολυμπίας, σε μια ελάχιστη συνεισφορά, συνεργάζεται με την Παιδική και
Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου και μια σειρά παραγωγών και καλλιτεχνών
του κινηματογράφου, διαμορφώνοντας ένα ποιοτικό πρόγραμμα που μεταδίδεται δύο
φορές τη μέρα από τη σελίδα του Φεστιβάλ στο Facebook με ανοιχτή πρόσβαση στην
Ελλάδα και την Κύπρο (και για τις ελληνικές ταινίες, με ανοιχτή πρόσβαση σε όλο τον
κόσμο).
Ήδη τις πρώτες δέκα ημέρες, το OIFF Online Cinema προέβαλε ταινίες από τη Σερβία, τον
Καναδά, τη Δανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Ιράν, την Τουρκία, τη Σουηδία και την
Ελλάδα, ενώ ακολουθούν ταινίες από πολλές άλλες χώρες
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις προβολές κάθε πρωί στις 11 π.μ. και κάθε απόγευμα
στις 6 μ.μ. συντονιζόμενοι στο www.facebook.com/olympiafestival/. Η μετάδοση ξεκινάει
αυτόματα, αρκεί να έχετε μπει στη σελίδα από λίγο νωρίτερα. Θα βοηθήσει να κάνετε like
και follow στη σελίδα, όπως και να δηλώσετε ότι θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Συντονιστείτε για τις ταινίες, εδώ: www.facebook.com/olympiafestival/

 499 • 

6 A

I 2020





26

ON LINE   

#(

O IMAGING - E



 

oc.sallopedsogroiy.w
ww//:ptthĮʌ

.$' " F"";F5#"* *": "m5")5#"*
Q+":

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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