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EDITORIAL

Περιοδικό
Photobusiness

Νέα εποχή!
Το επαγγελματικό μας περιοδικό
Photobusiness πρωτοκυκλοφόρησε τέτοια
εποχή, πριν 23 ολόκληρα χρόνια, το 1997.
Κάθε τρεις μήνες και ενίοτε πιο συχνά με
ειδικές εκδόσεις όπως π.χ. με αφορμή την
έκθεση Photovision πληροφορούσε και θα
συνεχίζει να πληροφορεί τον επαγγελματία του
imaging για θέματα που αφορούν αυστηρά στη
δουλειά του. Yπενθυμίζουμε ότι το περιοδικό
μέχρι πρόσφατα αποστελλόταν αποκλειστικά
και μόνον τυπωμένο σε περίπου 4.000
επαγγελματίες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στη
διεύθυνση που μας είχαν δηλώσει. Θυμίζουμε
ακόμη ότι πριν λίγα χρόνια άλλαξε ριζικά
περιεχόμενο και layout: Αφαιρέθηκαν οι
σελίδες με τα νέα της αγοράς και τις ειδήσεις
του κλάδου και στη θέση τους φιλοξενούνται
πρακτικές συμβουλές και αναλύσεις ειδικών,
πολύτιμες για τον επαγγελματία φωτογράφο
και βιντεολήπτη. Και αυτό γιατί ανά τρίμηνο που
κυκλοφορεί το περιοδικό, τα νέα και οι ειδήσεις
έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο από
το «αδελφάκι» του, το Photobusiness Weekly
και άλλα μέσα ενημέρωσης. Αντίθετα, οι
χρήσιμες συμβουλές και μάλιστα όταν αυτές
είναι συγκεντρωμένες σε μία πολυσέλιδη και
καλαίσθητη έκδοση, δεν χάνουν ποτέ την αξία
τους και φυσικά δεν επηρεάζονται από την
επικαιρότητα.

Σήμερα λοιπόν έφθασε η στιγμή να σας
ανακοινώσουμε μία ακόμη καινοτομία:
Για πρώτη φορά στην μακρόχρονη ιστορία
του το περιοδικό λίγες ημέρες μετά την έντυπη
διανομή του θα αναρτάται και στο διαδίκτυο.

« 





Πολύ σύντομα θα λάβετε με ξεχωριστό email την ψηφιακή
έκδοση του έντυπου, τριμηνιαίου μας περιοδικού PHOTOBUSINESS
No 85. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθείτε στην αρχειοθέτηση
και εύκολη αναζήτησή του

Το γεγονός αυτό θα διευρύνει πάρα πολύ την κυκλοφορία του Photobusiness, κάνοντας
τις διαφημιστικές του σελίδες πολύ πιο αποτελεσματικές για τις επιχειρήσεις του κλάδου.
Άρα: περιοδικό με φυσική υπόσταση για όσους επαγγελματίες επιμένουν παραδοσιακά
και το θέλουν τυπωμένο στο γραφείο τους και προσβάσιμο στο διαδίκτυο για όσους
επαγγελματίες έχουν απαρνηθεί το ‘’χαρτί’’ και θέλουν να το βλέπουν ανά πάσα στιγμή
και ώρα στον υπολογιστή, στο tablet, στο smartphone κλπ.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

 

  ...»
MARGARET THATCHER
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Νikon F6
Eπίλογος για την αναλογική εποχή και τη θρυλική σειρά F
Ίσως δεν το γνωρίζατε αλλά οι
έχοντες το σεβαστό ποσόν των
2600δολ. μπορούσαν να παραγγείλουν
ένα από τα εναπομείναντα κομμάτια της
τελευταίας των Μοϊκανών της εποχής
του φιλμ. Της Νikon F6 δηλ. της πιο
προχωρημένης αναλογικής μηχανής
που βγήκε από τα σχεδιαστήρια της
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Nikon και έκανε το ντεμπούτο της το
2004,για να διανύσει μια περίεργη όσο
και αξιοθαύμαστη μοναχική διαδρομή
μέσα στο ψηφιακό κόσμο του imaging.
Βλέπετε,ήδη το 2004 διαφαινόταν η
κατά κράτος υπερίσχυση της ψηφιακής
τεχνολογίας για να επιβεβαιωθεί λίγο
αργότερα.

Όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα,
συνεχιζότανμια σιωπηλή, μικρή και
αθόρυβη ζήτηση για την εξαιρετική
αυτή κάμερα, που τώρα καταργείται και
επίσημα.
Ποια ήταν όμως η Nikon F6, τελευταία
επίγονος της θρυλικής (μονοψήφιας)
σειράς επαγγελματικών μηχανών
35mm που ξεκίνησε με την αρχετυπική
Nikon F του 1959; Στάθηκε μια
ασύλληπτη για την εποχή της SLR που
καθιέρωσε τη διαχρονική μοντούρα
Nikon F. Είχε εναλλασσόμενα
σκόπευτρα και θαμπόγυαλα, κλείδωμα
καθρέφτη, κουρτίνες κλείστρου από
τιτάνιο, προώθηση φιλμ με μια κίνηση,
αφαιρούμενη πλάτη και ένα σωρό
άλλα “εξωτικά” χαρακτηριστικά. Με την
ίδια κλασσική μοντούρα, σε autofocus
εκδοχή αλλά με συμβατότητα προς τα
πίσω και συνεργασία με manual focus
φακούς, ήλθε στο προσκήνιο η F6
το 2004 (τη χρονιά των Ολυμπιακών
Αγώνων της Αθήνας).
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Σε αντίθεση με την F5, η Nikon
F6 αποχωρίστηκε το ογκώδες κάτω
τμήμα των μπαταριών, υιοθετώντας
το στιλ της F100. Το πεντάπρισμα για
πρώτη φορά σε Nikon σειράς F ήταν μη
αποσπώμενο Η φιλοσοφία της σειράς
Nikon F για μηχανές-τανκ, τηρείται
πιστά και στην περίπτωση της F6. Έτσι
ενσωμάτωνε χυτοπρεσαριστό πλαίσιο
από κράμα αλουμινίου, εμπρόσθιο
τμήμα και τα καλύμματα (επάνω και
κάτω) από μείγμα μαγνησίου, στρατηγικά
τοποθετημένες καουτσουκένιες
επιφάνειες και κουρτίνες κλείστρου από
ανθρακονήματα DuPont™ KEVLAR® και
ειδικό κράμα αλουμινίου, με αντοχή για
150.000 καρέ, και στεγανοποίηση κατά
σκόνης και υγρασίας.
Η F6 δανειζόταν στοιχεία από τη
Nikon F5 αλλά και από μοντέλα
ψηφιακών της γκάμας, όπως η D2H. To
drive έφτανε τα 5.5 καρέ/sec ή 8 καρέ/
sec με το προαιρετικό battery pack MB40. Το μενού είχε 41 custom ρυθμίσεις,
πολλαπλή έκθεση και. Τα δεδομένα κάθε
λήψης μπορούσαν να ληφθούν και από
τον υπολογιστή σαν ASCII data, μέσω
του προαιρετικού Data Reader MV-1.
To autofocus 11 σημείων ήταν state

of art για τα αναλογικά δεδομένα. Για
κινούμενα θέματα η F6 πρόσφερε
αυτόματη εστίαση μονής περιοχής ,
δυναμική αυτόματη εστίαση, δυναμική
αυτόματη εστίαση μονάδας ή ακόμη
και δυναμική αυτόματη εστίαση
με προτεραιότητα κοντινότερου
αντικειμένου. Στον τομέα της
φωτομέτρησης το σύστημα 3D Color

“
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Matrix χάριζε αναβαθμισμένη ακρίβεια
χάρη σε βελτιωμένο αλγόριθμο. Τέλος
με τα συμβατά φλας SB-800/SB-600
υπήρχε δυνατότητα φλασομέτρησης
i-TTL με πλήρη έλεγχο ξεχωριστής
λειτουργίας για κάθε φλας, μέσω της
κύριας μονάδας (ίδια φλασομέτρηση με
την D2H)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

...Η Νikon F6 ήταν η πιο προχωρημένη αναλογική μηχανή
που βγήκε από τα σχεδιαστήρια της Nikon κι έκανε το
ντεμπούτο της το 2004 για να διανύσει μια αξιοθαύμαστη
διαδρομή ως σήμερα...

”
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ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΑΣ ΠΕΔΙΟ

Why do you
brought

Γιατί δημιουργείτε; Όποιοι κι αν είναι οι λόγοι, αναδείξτε τη δημιουργική σας φωνή με εντυπωσιακές, υψηλής ποιότητας
φωτογραφίες που προσφέρει ο συνδυασμός του αισθητήρα πλήρους κάδρου και των εξαιρετικών φακών NIKKOR Z.
Όντας ένα εργαλείο για κάθε τύπο δημιουργού, η Z 5 σάς προσφέρει μία ολόκληρη γκάμα δυνατοτήτων από εντυπωσιακά
πορτραίτα με υπέροχο bokeh μέχρι φωτογραφίες τοπίων με πλούσια χρώματα. Και όλα αυτά σε ένα φορητό και εύχρηστο
σώμα. Πόλη ή φύση, ημέρα45.7
ή νύχτα,
όπου
κι αν βρείτε
την έμπνευση.
Ο κόσμος είναι το δημιουργικό σας πεδίο. Nikon.gr
MP | ISO
64-25600
| 493 
AF |
 9 FPS |

 

360       NIKKOR F*

*    !" #$. "%  %# &  "$ '(#$.

24,3 MP | ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΔΡΟΥ | ΦΟΡΗΤΟ KIT | VIDEO 4K | WI-FI® | BLUETOOTH®

Nikon Z5_GR.indd 1
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Το ψέμα της φωτογραφίας
Ιστορικά «fake news» του πολιτικού φωτορεπορτάζ
Στην (σύντομη σχετικά) ιστορία του φωτογραφικού μέσου, η εικόνα
άρχισε να λειτουργεί ήδη ως οπτική είδηση από τον πόλεμο της Κριμαίας
το 1853. Έκτοτε, το φωτορεπορτάζ μας έχει δείξει εξαιρετικές εικόνες
αλλά έχουν υπάρξει και πολλές περιπτώσεις παραποίησης της αλήθειας,
είτε από τον ίδιο τον φωτογράφο, είτε από απολυταρχικά -και όχι μόνοπολιτικά καθεστώτα. Γνωρίζετε κάποιες από αυτές τις εικόνες;

Στην πρώτη φωτογραφία απεικονίζεται ο τότε Βορειοκορεάτης
ηγέτης Kim Jong-Il, ανάμεσα σε στρατιώτες και αξιωματικούς, τον
Νοέμβριο του 2008. Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε και προωθήθηκε στα
δημοσιογραφικά μέσα από το Korean Central News Agency (κρατικό
πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας). Όμως μετά από ενδελεχή
παρατήρηση της εικόνας διαπιστώθηκε πως ήταν παραποιημένη:
Η γραμμή που διέσχιζε ολόκληρη την κερκίδα διακοπτόταν απότομα
γύρω από τον Kim, ενώ και η σκιά του ποδιού του ήταν διαφορετική,
σε σχέση με των υπολοίπων. Το καθεστώς προσπάθησε, μέσα από την
κατασκευασμένη εικόνα, να δημιουργήσει την εντύπωση πως ο αρχηγός
ήταν υγιέστατος, σε μία περίοδο που ήδη κυκλοφορούσαν τα νέα στον
δυτικό κόσμο της ασθένειάς του ή και πιθανού θανάτου του!

Στη δεύτερη, βλέπουμε τον Στάλιν μαζί με αξιωματούχους του
σοβιετικού καθεστώτος, πριν και μετά το «photoshop» της εποχής
εκείνης. Ήταν μια συνηθισμένη πρακτική του Στάλιν: Όποτε κάποιος
έπεφτε στη δυσμένειά του, τον εξαφάνιζε από την φωτογραφία και
από την... πραγματικότητα. Η αρχική εικόνα δείχνει τον Νικολάι Γιέζοφ,
αρχηγό της σοβιετικής Μυστικής Αστυνομίας, να περπατάει δίπλα στον
Γιόζεφ Στάλιν και έναν τρίτο αξιωματούχο. Όμως μετά τη λήψη, ο Γιέζοφ
απομακρύνθηκε από τη θέση του και οι κρατικοί ρετουσέρ πήραν την
συνηθισμένη εντολή να τον απομακρύνουν και από τη φωτογραφική
πραγματικότητα...
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Nikon Z 6 II & Z 7 II
Προ των πυλών η επίσημη αναγγελία την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
Συνήθως οι παρουσιάσεις νέων
μοντέλων έρχονται ως έκπληξη ή ως
καλοφυλαγμένο μυστικό. Η Nikon με τις
ανανεωμένες Ζ6 ΙΙ και Ζ7 ΙΙ, αλλάζει τις
συνήθειες και προαναγγέλει την πρεμιέρα
την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παρακολουθήσουν live.
https://www.nikon.gr/el_GR/
products/category_pages/digital_

cameras/mirrorless/the_next_
chapter.page
Όπως ήταν φυσικό, οι συζητήσεις
έδωσαν και πήραν, για την αναβάθμιση
των δύο full frame mirrorless που είχαν
λανσαριστεί το 2018. Οι πληροφορίες
λοιπόν λένε ότι θα βγει στην αγορά πρώτη
η Z6 II και θα ακολουθήσει μέσα στις
γιορτές η μεγαλύτερη Ζ7 ΙΙ. Οι αισθητήρες

θα παραμείνουν αλλά θα έχουμε
σημαντικές αλλαγές στα ηλεκτρονικά, στο
autofocus (με eye/animal recognition και
βελτιωμένη παρακολούθηση κινούμενων
αντικειμένων), στο burst mode κλπ. Θα
υπάρχει ακόμη ένα καινούργιο battery
grip ενώ δεν είναι σαφές τι θα γίνει στο
video.

Voigtlander
Nokton 50mm f/1.5
Vintage look και σύγχρονη απόδοση
Το brand Voigtlander είναι πιο γνωστό στους οπαδούς της
αναλογικής φωτογραφίας με μηχανές και φακούς manual focus.
Όμως η εταιρία (brand που ανήκει στην Cosina) κατασκευάζει
και φακούς για σύγχρονες μοντούρες όπως Sony FE καθώς και
πολλούς συμβατούς με Leica M-mount. Τελευταία προσθήκη
στη γκάμα ο Νοkton Vintage 50mm f/1,5 Αspherical II VM για
Voigtlander Bessa και Leica M. Πρόκειται για μια κατασκευή
του παλιού καλού καιρού, εξ ολοκλήρου μεταλλική, σε τρία
φινιρίσματα ασημί, μαύρο, και μαύρο του νικελίου. To κόστος θα
είναι γύρω στα 1000δολ.
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SMART CAMERA LIGHT
& POWER BANK

96 × High CRI LEDs

2500K-6300K
Customizable Color
Temperature

5%-100%
Adjustable
Brightness Output

70 Hours
Max Runtime

Built-in 10,000mAh
Li-Po Battery

Real-time
OLED Display
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To brand Olympus καταργείται
Δεν θα ακουστεί ξανά το όνομά της στον κόσμο του Imaging
Είναι μια είδηση που μεταφέρουμε με
λύπη και ένα συναίσθημα απώλειας για
όσους τουλάχιστον έχουν θητεύσει από
παλιά στη φωτογραφία, είτε υπήρξαν
κάτοχοι μηχανών Olympus είτε όχι. Με
βάση τις πιο ειδικές πλέον πληροφορίες
για τη συμφωνία εξαγοράς του τμήματος
imaging της Olympus από το fund
JIP (Japan Industrial Partners) δεν
μεταβιβάζεται το δικαίωμα χρήσης του
brand Οlympus που μένει στην μητρική
εταιρία η οποία δραστηριοποιείται κυρίως
στον ιατρικό/διαγνωστικό τομέα.
Ενώ λοιπόν η JIP αποκτά δικαιώματα
για τα sub-brand OM-D, Pen, M.Zuiko
δεν θα έχει το δικαίωμα να αναγράφει
το logo Olympus στα νέα προϊόντα, αλλά
θα έχει ένα περιορισμένο δικαίωμα,
για τα τρέχοντα προϊόντα που είναι ήδη
στην αγορά. Η κίνηση αυτή απηχεί και
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την πολιτική από πλευράς μητρικής
εταιρίας να προστατεύσει το ιστορικό
brand από ενδεχόμενη άτυχη έκβαση
της εμπορικής πορείας της JIP (ας
μην ξεχνάμε ότι η JIP είχε αποκτήσει
τα δικαιώματα για τα desktop/laptop
Vaio της Sony χωρίς επιτυχία).
Yπενθυμίζουμε ότι η Οlympus έχει την
απαρχή της στο 1919 όταν ιδρύθηκε
ως Orinpasu Kabushiki-gaisha με
ειδίκευση στα μικροσκόπια και τα
θερμόμετρα , ενώ παρουσίασε την
πρώτη φωτογραφική μηχανή τύπου
pocket vest, τη SemiOlympus το
1936 ενώ θρύλοι έγιναν σειρές
όπως οι μισού καρέ Οlympus Pen
που λανσαρίστηκαν το 1959 και οι
ρεφλέξ ΟΜ που σχεδίασε ο κορυφαίος
Υοshihisa Maitani.

Σε πρόσφατη δήλωσή του, ο General
Manager Olympus Europe Albert
Marti είπε πως το νεότευκτο brand
OM Digital Solutions θα εστιάσει τις
προσπάθειές του στην μεσαία προς
ανώτερη σειρά μηχανών, εγείροντας
έτσι κάποιες αμφιβολίες κατά πόσον
θα επιβιώσει η σειρά Pen. Προς το
παρόν οι εκπρόσωποι της εταιρίας
αποφεύγουν να μπουν σε λεπτομέρειες
για τις κάμερες που θα “επιβιώσουν”
και τα μοντέλα που θα καταργηθούν,
αλλά η αναφορά σε mid range – hi end
μοντέλα, αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η
γκάμα θα περιλαμβάνει λιγότερα και
πιο ακριβά μέλη. Ευτυχώς για τους ήδη
κατόχους, έχει γίνει γνωστό προς όλες
τις κατευθύνσεις ότι η JIP θα συνεχίσει
να παρέχει service και ανταλλακτικά σε
όλο τον κόσμο και δεν θα θιγεί το δίκτυο
των επισκευαστών.
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Βroncolor
Eιδικές τιμές για τον Οκτώβριο με απόσυρση
Απολαύστε τον τελευταίο εξοπλισμό
φωτισμού στούντιο broncolor και
εξοικονομήστε έως και 30%!
Το Broncolor Scoro είναι η πιο
προηγμένη σειρά power pack και ο
ιδανικός συνεργάτης για εντατικές λήψεις
στούντιο. Μαζί με τις αυθεντικές κεφαλές
Pulso G και Unilite παρέχει απόλυτη
ευελιξία, σταθερή ποιότητα φωτισμού,
καθώς και ισχύ και ακρίβεια.
H ειδική προσφορά σάς επιτρέπει να

αποσύρετε το παλιό σας power pack και
να λάβετε άμεση έκπτωση στα προϊόντα
Broncolor Scoro, Pulso G και Unilite.
Η προσφορά ισχύει για απόσυρση
έως και τριών power pack -ανεξαρτήτως
κατασκευαστή ή κατάστασης. Τα
αποσυρόμενα pack πρέπει να
παραδοθούν στον διανομέα της
Broncolor την Photometron EE για
να εκμεταλλευτείτε τις ακόλουθες
εκπτώσεις:

-30% σε:
Scoro 3200S WiFi / RFS 2
Scoro 1600S WiFi / RFS 2
Pulso G 3200 J
Pulso G 1600 J

Και -25% σε:
Scoro 3200E WiFi / RFS 2
Scoro 1600E WiFi / RFS 2
Unilite 3200 J
Unilite 1600 J

Ισχύς προσφοράς έως 30 Οκτωβρίου 2020. Οι εκπτώσεις υπολογίζονται επί της τιμής τιμοκαταλόγου της αντιπροσωπείας και δεν
περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Mε την υποστήριξη της Photometron EE της επίσημης Ελληνικής αντιπροσωπείας Broncolor για την Ελλάδα

IlfordPhoto
Σας μαθαίνει φωτογραφία
Με τη μεγάλη άνοδο και το
διευρυνόμενο ενδιαφέρον για την
αναλογική φωτογραφία, αποκτούν
μεγαλύτερη αξία κινήσεις όπως της
llfordPhoto. Μέσα από το site οι
ασχολούμενοι μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε πλούτο πληροφοριών
και know how σε θέματα εκτυπώσεων
και όχι μόνον. Για παράδειγμα στη
διεύθυνση μπορείτε να μάθετε για
πλαισίωση και καδράρισμα εκτυπώσεων,
για δημιουργία περιθωρίων σε α/μ
εκτυπώσεις, για ρετούς πάνω σε φιλμ ή
στις εκτυπώσεις, για φινιρίσματα κλπ.
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Νευρωνικά δίκτυα στην υπηρεσία του video
Βελτιώνουν τις συνθήκες τηλεμετάδοσης με μείωση του απαιτούμενου bandwidth
H μεγάλη κατασκευάστρια εταιρία στο
χώρο των καρτών γραφικών Νvidia πριν
λίγες ημέρες απεκάλυψε τα αποτελέσματα
έρευνας στη συμπίεση video, όπου
αναπληρώνοντας το συμβατικό codec με
νευρωνικό δίκτυο επιτυγχάνει σημαντικά
κέρδη στη συμπίεση μειώνοντας
δραστικά το εύρος ζώνης (bandwidth)
που απαιτείται. Η τεχνολογία αυτή
υπόσχεται πολλά στις λύσεις streaming
όταν το διαθέσιμο bandwidth σε κάποιες
περιοχές λόγω υποδομών είναι χαμηλό
ή πολλοί χρήστες μοιράζονται το ίδιο
router. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες
που επιβάλλει η κρίση Covid19 με τις
τηλεδιασκέψεις και τηλεδιδασκαλίες, το
εύρος ζώνης έχει εξελιχθεί σε πολύτιμο
αγαθό που δεν είναι πάντα διαθέσιμο σε
αφθονία.

Η νέα τεχνολογία αξιοποιεί
την πλατφόρμα Νvidia Maxine.
Χρησιμοποιώντας συμπίεση με Αrtificial
Intelligence oι ερευνητές της εταιρίας
κατέδειξαν σημαντικά πλεονεκτήματα σε
σχέση με Η.264. εκεί που το «κανονικό»
video πιξελάρει, το ΑΙ video πετυχαίνει
πολύ καλύτερη λεπτομέρεια και τονικότητα
στο ίδιο, περιορισμένο εύρος ζώνης. Αυτό
συμβαίνει διότι η ΑΙ εικόνα επαναδομείται
από πολύ λιγότερη πληροφορία με
τεχνικές animation. Ένα άλλο στοιχείο
είναι το Free View, που επιτρέπει την
περιστροφή της γωνίας του προσώπου
ανάλογα με τη θέση της κάμερας του
αποδέκτη. Οι ίδιες περιστροφικές
κινήσεις μπορούν να εφαρμοστούν
και σε animated χαρακτήρες. Αν και η
χρήση ΑΙ σε video δεν είναι καινούργια,

όπως π.χ. στον καιρό του Covid19 έγινε
δημοφιλής η δυνατότητα αλλαγής φόντου
στην τηλεδιάσκεψη (υπάρχει ήδη στο
Skype), το σύστημα της Nvidia μοιάζει
πολύ πιο προχωρημένο αφού αφορά την
ανασύνθεση προσώπου σε πραγματικό
χρόνο, κάτι που στο παρελθόν μόνον
supercomputer διέθεταν την απαραίτητη
υπολογιστική ισχύ να το εφαρμόσουν.

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site
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Hahnemühle
Υποστήριξε το project Prints for Wildlife
Περισσότεροι από εκατό φωτογράφοι
φύσης ένωσαν τις δυνάμεις τους το
καλοκαίρι για να στηρίξουν την άγρια
ζωή της Αφρικής στην δύσκολη χρονική
συγκυρία του κορωνοϊού. Αυτή είναι
η ιδέα πίσω από την πρωτοβουλία
printsforwildlife.org. Oι φωτογράφοι
πρόσφεραν μερικές από τις καλύτερες
wildlife φωτογραφίες τους για να
συγκεντρώσουν χρήματα και τα
κατάφεραν. Απεκόμισαν 660.000 δολ.
μέσω πώλησης περιορισμένου αριθμού
fine art εκτυπώσεων. Η Hahnemühle
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στήριξε το project προσφέροντας το
βραβευμένο αναλώσιμο Hahnemühle
Hemp FineArt
Την ευγενική ιδέα είχαν οι φωτογράφοι
Pie Aerts από την Ολλανδία και Marion
Payr από την Αυστρία, που δήλωσαν τα
εξής: «Το γεγονός ότι λόγω κορωνοϊού
δεν μπορέσαμε να ταξιδέψουμε στην
Αφρική δεν σήμαινε ότι δεν ήταν
δυνατόν να προσφέρουμε ουσιαστική
υποστήριξη. Ενώσαμε τις δυνάμεις με
wildlife φωτογράφους από όλο τον
κόσμο, τυπώνοντας περιορισμένο

αριθμό καλλιτεχνικών fine art εικόνων
προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε
τοπικές κοινότητες και πάρκα.»
Τυπώθηκαν πάνω από 6.000
συλλεκτικές fine art εκτυπώσεις
αποφέροντας έσοδα 660.000 δολ.
ενώ πρόσθετο ποσόν 10.000 δολ.
προσέφερε η Hahnemühle. To σύνολο
του ποσού δόθηκε στη μη κερδοσκοπική
οργάνωση African Parks που διαχειρίζεται
18 καταφύγια άγριας ζωής σε όλη την
αφρικανική ήπειρο.
printsforwildlife.org
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To βιβλιοπωλείο του ΦΩΤΟγράφου

photo.gr/books
Περιηγηθείτε από την άνεση του σπιτιού σας στην πιο πλούσια συλλογή
φωτογραφικών βιβλίων & λευκωμάτων Ελλήνων συγγραφέων/φωτογράφων.
Η προσφορά
ισχύειοι
μέχρι
20είναι
Ιουλίου
Καθημερινά προστίθενται
νέοι τίτλοι,
τιμές
πολύ συμφέρουσες και
επιπλέον δικαιούστε ...δώρα!

photo.gr/books
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Dell Ultrasharp 32HDR Premier Color
Το μόνιτορ που αυτοκαλιμπράρεται
Αν η χρωματική πιστότητα αποτελεί
προτεραιότητα για σας και θέλετε το
τέλειο μόνιτορ σε οποιαδήποτε τιμή, το
νέο μοντέλο 4Κ της Dell σας κάνει. Το
μοντέλο Ultrasharp UP3221Q υλοποιείται
με τεχνολογία panel Mini-LED που
αποτελεί την τελευταία πρόταση απέναντι
στη μονοκρατορία των IPS, μαζί με άλλες
νέες ανακαλύψεις στον τομέα όπως ΟLED

και QLED. Mάλιστα η τεχνολογία miniLED
υπερέχει σε κόστος παραγωγής και ήδη
υπάρχουν στο εμπόριο τηλεοράσεις 65in.
με αυτό το είδος panel και κόστος κάτω
των 1000δολ. Το U3221Q ξεχωρίζει με
το ενσωματωμένο κολορίμετρο Calman
και το σύστημα αυτόματης χρωματικής
διαχείρισης ενώ διαθέτει επτά
διασυνδέσεις δύο HDMI, μία DisplayPort,

δύο Thunderbolt και τρεις USB. Στη
συσκευασία περιέχεται και σκίαστρο για
τις ανακλάσεις από φωτεινές πηγές. Η
χρωματική ακρίβεια φθάνει στο 99,8%
του χρωματικού μοντέλου DCI-P3. Στο
τέλος αφήσαμε την τιμή. Στα 5.000δολ.
μάλλον επιζητεί τίτλους ακρίβειας όπως
της Apple.

Fujifilm
Στα σκαριά νέο μοντέλο
Χ-S10
Μια μικρότερη και πιο προσιτή εκδοχή
της ναυαρχίδας Χ-Τ4 θα αποτελέσει
το μοντέλο X-S10, αν πιστέψουμε
τις διαδόσεις και φήμες στο internet
(από τους ιστότοπους Fuji Rumors και
Νοkishita) που αφθονούν τις τελευταίες
ημέρες. Το μοντέλο που δεν έχει ακόμη
αναγγελθεί επίσημα, θα εξοπλίζεται με τον
αισθητήρα X-Trans 26Megapixel της Χ-Τ4,
σταθεροποίηση πέντε αξόνων επί του
αισθητήρα, και 4Κ video. Θα φέρει ακόμη
αρθρωτή οθόνη 1.04Μ dot. H Χ-S10 θα
γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στην Χ-Τ4
και την κατώτερη τιμολογιακά Χ-Τ30.
Η επίσημη πρεμιέρα δεν θα αργήσει
και μάλλον θα τη δούμε την επόμενη
εβδομάδα.
Logo fuji + X-T4
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Ένα Τ-shirt με το logo του ΦΩΤΟγράφου &
τα μεταφορικά για αγορές/συνδρομή άνω των 25 ευρώ
από το eshop του photo.gr
Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου

www.photo.gr/eshop

ΤΕΥΧΟΣ 520 • ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Tshirt Eshop.indd 1
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Ζeiss ZX1
Ζωντανεύει το project με την πρώτη μηχανή με ενσωματωμένο Lightroom
Όταν στην τελευταία Photokina (2018)
η Ζeiss έριξε τη ρουκέτα με την full frame
compact γοήτρου ΖΧ1 οι πάντες έμειναν
εκστατικοί με τις προδιαγραφές. Μεγάλος
(24x36mm) αισθητήρας με ανάλυση
37Megapixel, φακός Zeiss T* 35mm f/2,
ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο με κορυφαία
ανάλυση full HD 1920x1080pixel
και πολύ μεγάλη οθόνη στην πλάτη
με διαγώνιο 4,3in. Kαθώς επίσης και

ενσωματωμένη μνήμη 512GB ενώ
διέρρεαν ότι θα υπάρχουνβ και εκδόσεις
με μεγαλύτερη onboard μνήμη. Η μεγάλη
οθόνη παρέπεμπε στην ”ιδιαιτερότητα” της
ΖΧ1. Ότι δηλ. θα ήταν η πρώτη στον κόσμο
μηχανή με δυνατότητα Lightroom (που θα
λειτουργούσε σε περιβάλλον Android).
Bέβαια είχε προηγηθεί το 2013 η Samsung
με την αξέχαστη Galaxy NX, τότε που είχαν
δημιουργηθεί ελπίδες ότι έμπαιναν οι

βάσεις για υβρίδια φωτογραφικής μηχανής
και smart συσκευής. Τελικά το concept δεν
ευοδώθηκε, κυρίως λόγω της απόσυρσης
της Samsung από το imaging (όπου
παραμένει βέβαια με τον ένα πόδι χάρη
στα smartphone). Tώρα μαθαίνουμε ότι η
Zeiss έχει αρχίσει να δέχεται παραγγελίες
αλλά στην διόλου ευκαταφρόνητη τιμή των
$6.000 στις ΗΠΑ και προφανώς λίγο πιο
πάνω στη Γηραιά Ήπειρο λόγω ΦΠΑ.

Samsung
Προηγμένη τεχνολογία αισθητήρων για smartphone
Δεν είναι τυχαίο ότι τα smartphone οδηγούν τις εξελίξεις στα
καταναλωτικά ηλεκτρονικά και σε μεγάλο βαθμό και στον τομέα των
αισθητήρων. Η κορεάτικη Samsung πρωτοπορεί στο R&D, με ιδέες
όπως νέος αισθητήρας 65/14nm stacked για κινητά. Σύμφωνα με
πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε πρόσφατη δημοσίευση, υπό
εξέλιξη βρίσκεται ένας καινούργιος sensor stacked αποτελούμενος από
σάντουιτς δύο chip. Ένα που κατασκευάζεται με διάκενο 65nm τύπου
BSI (Βack Side Illuminated) και είναι το chip του imaging sensor και ένα
στην κάτω πλευρά με διάκενο 14nm που περιλαμβάνει σε ενιαίο chip
τα υποσυστήματα ADC/DAC, logic circuit, driver κλπ. με τον τρόπο αυτό
πετυχαίνει εξοικονόμηση ηλεκτρικής κατανάλωσης 29% και επιδόσεις
ανάλογες με chip 65/28nm. Επίσης ο αισθητήρας φθάνει σε frame rate
τα 120καρέ το δευτ. με ελάχιστη κατανάλωση, μόλις 612mW. Αν διαδοθεί
αυτή η τεχνολογία θα προετοιμάσει το έδαφος για ακόμη μεγαλύτερες
αναλύσεις αφού ευνοεί την πιο πυκνή διάταξη των εικονοστοιχείων.
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Νέα προϊόντα Colorama!
Ακόμα περισσότερα χρώματα και αξεσουάρ
Η εταιρία Colorama με ιστορία
δεκαετιών στα φόντα για χρήση στούντιο,
έχει εξυπηρετήσει χιλιάδες επαγγελματίες
ανά τον κόσμο στις καθημερινές τους
στούντιο ανάγκες. Διαθέτει πλήρη σειρά
από χάρτινα ρολά που προσφέρουν ένα
οικονομικό και ευέλικτο σύστημα το οποίο
επιτρέπει στο φωτογράφο να επιλέξει
μέσα από μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
Διατίθενται σε διαστάσεις: 1,35x11m,
2,72x11m & 3,5x30m και κόστος από
52,00€ έως 290,00€.
Eπιπλέον η Colorama κυκλοφορεί
πλήρη σειρά από ρολά βινυλίου καθώς
και τα φόντα Colormatt που αποτελούν

την τέλεια λύση για επιτραπέζιες
φωτογραφήσεις που απαιτούν λεία,
ματ επιφάνεια για ελαχιστοποίηση των
αντανακλάσεων. Το φόντα Colormatt είναι
ανθεκτικά στο νερό και στις γρατσουνιές,
ενώ διατίθενται σε μεγάλη γκάμα
πλούσιων χρωμάτων.
Τέλος το σύστημα τακτοποιημένης
αποθήκευσης των ρολών Colorama Color
Grip θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε
τα χάρτινα φόντα σας καθαρά και χωρίς
φθορές ενώ το κιτ φρένων Colorama
Paper Brake είναι ένα απλό αλλά έξυπνο
εξάρτημα συμβατό με ρολά πλάτους
1,35m, 2,18m και 2,72m.

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Art Athina 2020
Το ψηφιακό έναυσμα του πυρός
Ψηφιακή για πρώτη φορά η μεγάλη φουάρ τέχνης
Όσοι παρακολουθούν τις μεγάλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις που
υλοποιούνται στην Αθήνα, θα
γνωρίζουν αναμφίβολα την μεγάλη
φουάρ τέχνης της πρωτεύουσας όπου
προβάλλονται δεκάδες ελληνικές και
ξένες γκαλερί. Όμως, δεδομένων των
συνθηκών, οι διοργανωτές επέλεξαν
να μην ριψοκινδυνέψουν μία πιθανή της
ματαίωση και να ετοιμάσουν, για πρώτη
φορά, την ψηφιακή της έκδοση.
H πλατφόρμα Αrt Athina Viewing
Rooms θα συνδυαστεί, με το Art
Athina Week, μια εβδομάδα δράσεων
για τις ελληνικές αίθουσες τέχνης που
θα διαρκέσει από τις 8 έως τις 15
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Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι
γκαλερί θα μπορούν να εκθέσουν στους
φυσικούς χώρους τους τα έργα που θα
παρουσιάσουν διαδικτυακά.
Independent Ανεξάρτητοι χώροι
τέχνης θα κληθούν να παρουσιάσουν
διαδικτυακά projects αποκλειστικά για το
Art Athina Viewing Rooms.
Video Στην ψηφιακή πραγματικότητα
το πρόγραμμα Video επιστρέφει στον
ψηφιακό κόσμο από όπου προέρχεται.
Θα περιλαμβάνει βίντεο καλλιτεχνών
επιλεγμένα σε συνέργεια με άλλα διεθνή
ιδρύματα και φορείς (Deste, Serpentine,

Daata Editions, Prada Foundation κ.α.)
αίθουσες τέχνης, ανεξάρτητους χώρου
τέχνης, καθώς και ανεξάρτητους Έλληνες
και ξένους καλλιτέχνες, υπό την επιμέλεια
της καλλιτεχνικής διευθύντριας της Art
Αthina, Σταματίας Δημητρακοπούλου.
Την γενική ευθύνη της διοργάνωσης έχει
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών
Τέχνης και η καλλιτεχνική ομάδα της Art
Athina.
Διάρκεια διαδικτυακής προβολής:
15-30 Οκτωβρίου 2020
Ιστοσελίδα: www.art-athina.gr
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Τα Βαλκάνια έρχονται στα Εξάρχεια
Ένας κοινός τόπος;
Όσοι γνωρίζουν καλά τα Βαλκάνια αλλά
και τα δικά μας τα Εξάρχεια, μπορούν να
διακρίνουν την όσμωση η οποία υπάρχει: μία
μελαγχολική, ίσως νοσταλγική ατμόσφαιρα
η οποία παραπέμπει σε ένα διαφορετικό
παρελθόν. Πέραν τούτου, υφίσταται μία
παρόμοια οπτική της καθημερινότητας,
ειδικά από τοποθεσίες των Βαλκανίων
που δεν έχουν ακολουθήσει την πρόοδο
των μεγάλων αστικών ή παραθαλάσσιων
βαλκανικών σημείων.

Φωτ.: Aggelos Barai. My Albania
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Στις βιτρίνες καταστημάτων θα
βρείτε ξαφνικά εικόνες από διάφορες
βαλκανικές χώρες, από 26 Έλληνες
και ξένους φωτογράφους. Η pop-up
έκθεση φωτογραφίας Τα Βαλκάνια
Σήμερα. Το παρόν ενός πληγωμένου
τοπίου διεξάγεται στο πλαίσιο του
3ου Συμποσίου Κινηματογράφου που
διοργανώνει το Balkan Can Kino, σε
επιμέλεια Εύης Στάμου και Πηνελόπης
Θωμαϊδη.

Διάρκεια: Μέχρι 18 Οκτωβρίου 2020
Διεύθυνση: Διάφορα σημεία στα
Εξάρχεια, συμβουλευθείτε την
ιστοσελίδα
Πληροφορίες: http://balkan-can-kino.
com/balkans-today-pop-up-photoexhibition-9-18-oct-2020/

Φωτ.: Thodoris Nikolaou. Aimos
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Πινακοθήκη Αμαλίας 36
Εικόνες της σπάνιας κορεάτικης ομορφιάς
Μπορεί η Νότια Κορέα να φαντάζει
ως ένα πολύ μακρινό ταξίδι, αλλά αν
έτυχε να βρεθείτε ποτέ εκεί, γνωρίζετε
την ιδιαίτερη ομορφιά των κορεάτικων
τοπίων. Τα δέντρα, τα βουνά, οι λίμνες,
οι καλλιέργειες ρυζιού, όλα μοιάζουν
διαφορετικά από εκείνα της Ευρώπης.
Αλλά ακριβώς αυτή η διαφορετικότητα,
είναι που την κάνει ενδιαφέρουσα.
Έχετε τώρα την ευκαιρία, να δείτε έστω
μέσα από τυπωμένες φωτογραφίες
(γιατί δεν αρκεί απλώς να “γκουγκλάρει”
κανείς το κορεάτικο τοπίο) έναν από
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τους μοναδικούς τόπους της χώρας, το
Μπαεκτζέ - το βασίλειο πολιτισμών της
Ανατολικής Ασίας. Αξίζει να σημειωθεί
πως οι ιστορικές περιοχές Μπαεκτζέ
είναι χαρακτηρισμένες ως παγκόσμια
κληρονομιά της UNESCΟ.
Ο διευθυντής του Παγκόσμιου Κέντρου
Κληρονομιάς του Μπαεκτζέ, Ντόνγκ
Τζου Λι ανέφερε σχετικά, «σκοπεύουμε
να συνεχίσουμε την πραγματοποίηση
φωτογραφικών εκθέσεων σε διάφορες
χώρες στο μέλλον προκειμένου οι
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να έχουν

πρόσβαση στις Ιστορικές περιοχές του
Μπαεκτζέ - σε παγκόσμια κληρονομιά,
αποτελούμενη από τα βασικά ιστορικά
απομεινάρια του Μπαεκτζέ που
αναγνωρίζεται ως το κέντρο των
πολιτιστικών ανταλλαγών κατά την αρχαία
εποχή της Ανατολικής Ασίας.»
Διάρκεια: Μέχρι 18 Οκτωβρίου 2020
Διεύθυνση: Πινακοθήκη Αμαλίας 36,
Σύνταγμα, Αθήνα
Πληροφορίες: https://amalias36.gr
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Ανοιχτή πρόσκληση από την «Καθημερινή»
Να γράψουμε μαζί την ιστορία του 1940
Δημιουργήστε μαζί με την εφημερίδα
«Καθημερινή» ένα αφιέρωμα για τις
άγνωστες πτυχές του Έπους του 1940.
Οκτώ δεκαετίες μετά τον ελληνοϊταλικό
πόλεμο, πολλά τεκμήριά του παραμένουν
ακόμα άγνωστα.

Η «Καθημερινή» σας προσκαλεί να
τα φέρουμε μαζί στο φως και να
ανασυστήσουμε μια σημαντική περίοδο
της ελληνικής ιστορίας. Στείλτε τα
ηλεκτρονικά μαζί με ένα συνοδευτικό
κείμενο στο 1940@kathimerini.gr.

Πληροφορίες: 2104808507, Δευτέρα
έως Παρασκευή, 10:00 – 12:00
Aποστολή υλικού:
1940@kathimerini.gr

«Δημήτρης Λέτσιος»
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φωτογραφίας με τις Ανθρώπινες Αποστάσεις στο επίκεντρο
Εμπνευσμένος αρχικά από τον
γνωστό Βολιώτη φωτογράφο, για 12η
χρονιά η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου
προκηρύσσει τον διαγωνισμό με θέμα:
«Ανθρώπινες Αποστάσεις». Με σαφή
αναφορά στις αποστάσεις των ημερών,
οι ενδιαφερόμενοι ερασιτέχνες και
επαγγελματίες φωτογράφοι καλούνται
να αποδώσουν με τον δικό τους τρόπο
την απόσταση, μεταφορικά αλλά και
κυριολεκτικά.
ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΑΙΝΟΙ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Θα απονεμηθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο
& 3ο), τρεις έπαινοι (1ος, 2ος & 3ος)
και αριθμός αναρτήσεων, ο οποίος θα
αποφασιστεί από την Κριτική Επιτροπή
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του Διαγωνισμού. Τα βραβεία θα
συνοδεύονται από αναμνηστικά δώρα.
Στα βραβεία και τους επαίνους θα δοθεί
αναμνηστική πλακέτα και σε όλες τις
φωτογραφίες που θα διακριθούν θα δοθεί
αναμνηστικό δίπλωμα.
Θα βρείτε τους αναλυτικούς όρους
συμμετοχής στον εξής σύνδεσμο:
http://www.photovolos.gr/index.php/
alias/letsios-contest/394-diagonismos2020-letsios-prokiriksi

www: http://www.photovolos.gr/
email: info@photovolos.gr
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14 Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι
Τί καινούριο μας προτείνουν
Η σύγχρονη φωτογραφική δημιουργία τα
τελευταία χρόνια μεταμορφώνεται με ταχύτατους
ρυθμούς, αν αυτό είναι θετικό ή όχι, θα φανεί στο
μέλλον. Πολλοί νέοι φωτογράφοι της Ελλάδας
έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό και συχνά αυτό
διαφαίνεται στα φωτογραφικά τους έργα. Τώρα
έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε ιδίοις
όμμασι, διαφορετικά στιλ και προτάσεις, στις 14
φωτογραφικές εργασίες νέων δημιουργών, οι
οποίες επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 360 προτάσεις.
Η έκθεση, σε επιμέλεια Μανόλη Μωρεσόπουλου,
επιχειρεί να αναδείξει την καλύτερη τρέχουσα
φωτογραφική παραγωγή Ελλήνων δημιουργών
ηλικίας έως και 35 ετών.
Συμμετέχουν: Ιωάννης Ασμής, Μαριλένα
Βλαχοπούλου, Φραντζέσκα ΓιαϊτζόγλουΓουάτκινσον, Stephie Grape, Γιώργος Δεμερτζής,
Κατερίνα Διγώνη, Αλέξανδρος Ζαφειρίδης,
Κωνσταντίνος Λεπούρης, Περσεφόνη Μίχου, Ria
Mort, Γιώργος Παπαστεργής, Αντωνία Πετρίτη,
Μαρία Σιόρμπα, Γιάννης Τρυφωνόπουλος
Διάρκεια: 15 Νοεμβρίου 2020
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138
Πληροφορίες: https://www.photofestival.gr

ΤΕΥΧΟΣ 520 • ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΣΕΛΙΔΑ 26

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

PHOTOBUSINESSWEEKLY

Βιωματική φωτογραφική εκδρομή στον Όλυμπο
Μάρω Κουρή
Είναι πλέον γνωστά τα μοναδικά
εργαστήρια φωτογραφίας και
διαλογισμού που διοργανώνει τα
τελευταία χρόνια η φωτορεπόρτερ photo coach Μάρω Κουρή. Αν θέλετε
να προσθέσετε κάτι διαφορετικό στην
καθημερινότητά σας όπου συνδυάζεται

η τέχνη, η φωτογραφική ψυχοθεραπεία
και το καθαρό οξυγόνο του βουνού των
αρχαίων θεών, μπορείτε να δηλώσετε
συμμετοχή στο νέο αυτό εργαστήριο.
Σημειώστε πως το κόστος συμμετοχής
ανέρχεται στα €330 (συν Φ.Π.Α),
ισχύουν ειδικές τιμές για εφήβους και

για μέλη φωτογραφικών λεσχών και
συμπεριλαμβάνεται διαμονή και πλήρης
διατροφή.
Διάρκεια: 24 - 28 Οκτωβρίου 2020
Πληροφορίες: maro_kouri@yahoo.com
6977296831 (WhatsApp, Viber)

PB | 81
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη

Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

TA TEYXH 1, 2, 3 & 4 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!

Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί:
Δώρο με το τεύχος Νο 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος Νο 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με τα τεύχοι Νο 3 & Νο 4: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»

  



  
Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2020

€6,90

     

NO 23
    
 


 

, 

Cover_Architektoniki.indd 1

 , ,  ,   

09

9 771105 394004

A 

TA ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚA TEYXH TOY ΦΩΤΟΓΡΑΦΟY ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΕ 4 ΜΗΝΕΣ
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Δωρεάν
μεταφορικά
+ T-Shirt
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*Για αγορές
άνω των €25
στο photo.gr
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Νο 24: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΙΑΤΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ;
Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 4 Φεβρουαρίου 2021

Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400
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