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Παρότι κόντρα στο ήλιο, η συγκεκριμένη λήψη με τη
βοήθεια φίλτρου ή σωστής επεξεργασίας, καταφέρνει
να διατηρήσει τις αντιθέσεις, τις σκιές και την οξύτητα
που χρειάζεται για να εντυπωσιάσει. Τα γαλήνια χρώ-
ματα του ουρανού μαζί με την ένταση των κυμάτων

που ορμητικά χτυπούν τα βράχια, έρχονται σε 
αντιπαράθεση μέσα στο κάδρο, και δημιουργούν αυτό

το πολύ ενδιαφέρον περιβάλλον.

Γιώργος Μασχαλίδης

www.instagram.com/apostolis_kouroukas



www.canon.gr

NEOI  3-ΣΕ-1 ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΗΣ CANON
Η Canon ανακοινώνει τη νέα σειρά εκτυπωτών inkjet PIXMA, εστιάζοντας στη σχεδίαση, τη συνδεσιμότητα και τη 
δημιουργικότητα. Ανεξάρτητα από τις ανάγκες σας, η Canon προσφέρει κάτι για τον καθένα, με την εισαγωγική 
σειρά PIXMA TS5050 και την μεσαία σειρά TS6050, οι οποίοι είναι κατά 40% πιο συμπαγείς.

Αδιάλειπτη συνδεσιμότητα 
Χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα Wi-Fi, κάθε εκτυπωτής PIXMA προσφέ-
ρει ασύρματες εκτυπώσεις από PCs, smartphones και tablets μέσω της
βελτιωμένης εφαρμογής Canon PRINT για Android και iOS. Χαρακτηρι-
στικά όπως το Wi-Fi Direct και το ‘Access Point Mode’ σας επιτρέπει να
συνδεθείτε χωρίς την ανάγκη ύπαρξης router ή συνθηματικού Wi-Fi, κάνο-
ντας έτσι εύκολο το διαμοιρασμό του εκτυπωτή σας με φίλους ή την οικο-
γένεια. Στη σειρά PIXMA TS6050 υπάρχει οθόνη αφής, με την οποία
μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο PIXMA Cloud, μέσω του οποίου συνδέε-
στε στις αγαπημένες σας υπηρεσίες cloud, έτσι ώστε να μπορείτε να τυπώ-
νετε γρήγορα μια φωτογραφία ή να ανεβάζετε ένα έγγραφο, το οποίο θα

μπορείτε να διαβάσετε αργότερα, όταν είστε καθοδόν. Αν αγαπάτε τα so-
cial media, συγκεκριμένα μοντέλα PIXMA μπορούν να συνδεθούν με το
Instagram, επιτρέποντας την εκτύπωση των φωτογραφιών σας ακόμα και
σε διάσταση 13x13cm (5x5”), χάρη στο ειδικό τετράγωνο ιλουστρασιόν
φωτογραφικό χαρτί της Canon.

Μοντέρνα, συμπαγής σχεδίαση για καλαίσθητα και συνδεδε-
μένα σπίτια 
Χάρη στη συμπαγή και κομψή σχεδίασή τους, οι νέοι εκτυπωτές διακρίνον-
ται από μια χαρακτηριστική και μοναδική αισθητική που αιχμαλωτίζει το
βλέμμα, κάνοντας τον δικό σας PIXMA ένα έργο τέχνης για το σπίτι σας.

Η αντίθεση του καθρέφτη και του
ματ φινιρίσματος στη σειρά PIXMA
TS6050 προσδίδει αμέσως μια φω-
τεινότητα στο δωμάτιο. Ο εμπρό-
σθιος επικλινής πίνακας ελέγχου και
οι μεγάλες οθόνες LCD δίνουν
άμεση πρόσβαση σε ένα καινούρ-
γιο, διαισθητικό κεντρικό μενού, το
οποίο αντικατοπτρίζει την απλότητα
στην πλοήγηση και τη λειτουργικό-
τητα της εφαρμογής Canon PRINT.

Γρήγορες και εύκολες ποιοτι-
κές οικιακές εκτυπώσεις 
Οι εκτυπωτές των σειρών PIXMA
TS5050 και PIXMA TS6050 διαθέ-
τουν πέντε ανεξάρτητα μελανοδο-
χεία, τα οποία επιτρέπουν υψηλής
ποιότητας εκτυπώσεις, τόσο σε

κοινό, όσο και σε φωτογραφικό χαρτί. 

Δημιουργήστε από την άνεση του σπιτιού σας 
Τα νέα μοντέλα PIXMA τυπώνουν σε ένα πλήθος από είδη και μεγέθη χαρ-
τιού για φωτογραφίες, έγγραφα τυπωμένα και από τις δύο πλευρές, εξατο-
μικευμένες γενέθλιες κάρτες και παιδική χειροτεχνία, χάρη σε έναν νέο
τροφοδότη χαρτιού στο πίσω μέρος. Τα μοντέλα της σειράς TS6050 δια-
θέτουν επίσης και μια κασέτα τροφοδοσίας στο μπροστινό μέρος, με τη
βοήθεια της οποίας ο χρήστης μπορεί να έχει φορτωμένους δύο τύπους
χαρτιού ταυτόχρονα, έναν για την εκτύπωση εγγράφων και έναν για φωτο-
γραφίες, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζει τον τύπο του χαρτιού μεταξύ των
εκτυπώσεων. Οι εκτυπωτές της σειράς PIXMA TS5050, εξάλλου, μπορούν
να τυπώσουν απευθείας από μια κάρτα μνήμης SD, χωρίς την ανάγκη χρή-
σης PC.

Βασικά χαρακτηριστικά εκτυπωτών σειράς PIXMA TS5050:
• Συμπαγής εκτυπωτής “All-In-One”, καλαίσθητος και οικονομικός
• Εκτύπωση μέσω Wi-Fi, από κάρτα SD, μέσω cloud
• Οθόνη LCD 7,5 cm (3”) και απλή διεπαφή χρήσης
• Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια 10x15 cm (4”x6”) στο σπίτι,
σε λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα
• Συνεργασία με smartphones και tablets με την εφαρμογή Canon PRINT

Βασικά χαρακτηριστικά εκτυπωτών σειράς PIXMA TS6050:
• Γρήγορος εκτυπωτής “All-In-One” για έγγραφα και φωτογραφίες
• Ασύρματη εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση Wi-Fi, από κάθε γωνιά
του σπιτιού
• Διαισθητική διεπαφή χρήσης χάρη στην οθόνη αφής 7,5 cm (3”)
• Πρόσβαση στο cloud μέσω της οθόνης αφής
• Συνεργασία με smartphones και tablets με την εφαρμογή Canon PRINT

PIXMA TS5050 PIXMA TS6050
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MANFROTTO MVMXPROBASE
Η υδραυλική βάση MVMXPROBASE διαθέτει το πρωτοπόρο σύστημα FLUIDTECH, με το οποίο τα μονόποδα Manfrotto
XPRO Monopod+ γίνονται τα πρώτα στο είδος τους που διαθέτουν υδραυλική ρευστότητα σε 3 διαστάσεις, και αποδίδουν
τη μέγιστη ομαλότητα κινήσεων, σε μια εξαιρετικά συμπαγή λύση για απαιτητικές λήψεις video. 

Αυτή η καινοτόμος λύση διαθέτει ρευστή κίνηση
σε 3 διαστάσεις – στην πανοραμική κίνηση,
στην κλίση και στην περιστροφή, με πρωτοπο-
ριακή τεχνολογία που βασίζεται σε ένα σφαι-
ρικό σύστημα το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό
της βάσης.
Όταν η προτεραιότητα είναι στην πανοραμική κί-
νηση, η περιστροφή τριών διαστάσεων (3D) μπο-
ρεί να κλειδώσει στην κάθετη θέση, αφήνοντας
ελεύθερη την πανοραμική κίνηση και δίνοντας
επιπρόσθετο έλεγχο στη λήψη (σημειώστε ότι το
κλείδωμα του κάθετους άξονα δεν εγγυάται την
πλήρη αυτόνομη στήριξη του συστήματος όταν η
κάμερα είναι μονταρισμένη).
Η βάση FLUIDTECH προσαρμόζεται εύκολα στο
φωτογραφικό μονόποδο XPRO Photo Mono-
pod+ ξεβιδώνοντας το ποδαράκι στο κάτω
μέρος του μονοπόδου, μετατρέποντας έτσι το
φωτογραφικό μονόποδο σε μονόποδο video με
δυνατότητα ομαλής λήψης.
Η βάση FLUIDTECH διατίθεται επίσης και σε κιτ
με όλα τα νέα μονόποδα XPRO Monopod+
Video.
Η βάση MVMXPROBASE είναι συμβατή με όλα
τα μοντέλα XPRO Photo Monopod+, εκτός από
το MMXPROA3B.
Η βάση MVMXPROBASE αντικαθιστά την
MVA50A.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Βάρος: 450 g
Σειρά: XPRO Monopod+
Υλικό: Αλουμίνιο, ατσάλι
Ελάχιστο ύψος: 10,5 cm
Μέγιστο ύψος: 11,5 cm
Υδραυλική βάση: Ναι
Μέγιστο φορτίο: 8 kg
Μοντούρα επάνω τμήματος: Βίδα 1/4"
Χρώμα: Μαύρο
Τύπος κεφαλής: Άλλο
Συμβατότητα εξαρτήματος: MMXPROA3,
MMXPROA4, MMXPROA5, MMXPROC4,
MMXPROC5
Περιλαμβάνει τσάντα μεταφοράς: Όχι
Μήκος κλειστό: 10,5 cm
Easy Link: Όχι
Εμπρόσθια κλίση: -19° +19°
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 60 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C
Περιλαμβάνει πανοραμική μπάρα: Όχι
Πανοραμική περιστροφή: 360°
Τύπος πλακέτας: 030L
Ταχεία απελευθέρωση: Όχι
Σύρσιμο κλίσης: Όχι
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F14-ΚΟΙΝΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ: ΕΚΘΕΣΗ «ΓΑΙΑ» 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Απόψεις του φυσικού τοπίου σμίγουν με τον μύθο της δημιουργίας, σε κάδρα που προτρέπουν τον θεατή να τολμήσει
ένα ταξίδι ανακάλυψης. Από τις χθόνιες εικόνες μιας φύσης που κρύβει προαιώνια στοιχεία, μέχρι την ανίκητη λάμψη
του παντοτινού Ουρανού, καθρέφτη της ομορφιάς εντός μας, οι μαθητές της ομάδας f14 σας προσκαλούν να δείτε
«τούτη γη που την πατούμε» με μια νέα, συναρπαστική ματιά.
Αυτό είναι το σχόλιο που καταθέτει για την έκθεση ο Βασίλης Νόστης. Και ο Γιάννης Καπροσιού-
της συμπληρώνει: «Η εκτίμηση αλλά και ο φόβος που προκαλούσε η Γη στους ανθρώπους τους
οδήγησε στην προσωποποίησή της δίνοντάς της όνομα και μορφή, τις περισσότερες φορές ανα-
παριστώντας τη με γυναικείο σώμα σαν μητέρα που προσφέρει, αλλά και παίρνει ζωή. Άθωρ και
Μουτ για τους αρχαίους Αιγυπτίους. Κοατλίκουε, η πεινασμένη για ανθρώπινες θυσίες θεά των
Αζτέκων. Η Ντούργκα των Ινδουιστών, από της οποίας το κεφάλι ξεπήδησε η θεά Κάλι. 

Tellus ή Terra Matter για τους αρχαίους Ρωμαίους, Pachamama για τους Ίνκας στις Άνδεις, Jord
για τις Σκανδιναβικές φυλές του Βορρά. Γαία στη Θεογονία του Ησίοδου, όπου από το κενό και
τις άμορφες μάζες του διαστήματος· το χάος, δημιουργήθηκε. Από αυτή ο Ουρανός και από τους
δυο τους οι Τιτάνες, οι Γίγαντες και η Θάλασσα.» Συμμετέχουν τα νέα μέλη: Αθηνά Γιαμπάνη,
Αλεξάνδρα Χατζηχριστάκη, Βασίλης Νόστης, Γιάννης Καπροσιούτης, Θανάσης Πετμεζάς, Κώστας
Τσουκαλάς.

INFO
• Xώρος: f14 gallery, 
Μητσαίων 3, Αρχαία
Αγορά – Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310 244714
• Εγκαίνια: Κυριακή 12
Φεβρουαρίου 2017, ώρα
21:00
• Διάρκεια: 12 Φεβρουα-
ρίου – 30 Απριλίου 2017
• Ώρες λειτουργίας: Δευ-
τέρα – Παρασκευή 19:00
– 22:00, Σάββατο 11:00 –
14:00 (Κλειστά λόγω
Πάσχα: 10-22.04.2017)

Β. Νόστης Α. Χατζηχριστάκη Κ. Τσουκαλάς



marvel.com

Ένα καλλιτέ-
χνης από
την Βαρκε-
λώνη επιχεί-
ρησε να
μάθει στον
κόσμο του
διαδικτύου
λίγη τέχνη
μέσα από…
τις φιγούρες
του!

Πρόκειται συγκεκριμένα
για τον David Cubero,
ο οποίος ασχολείται
επαγγελματικά με τη δη-
μιουργία διαφημίσεων,
χρησιμοποιώντας οπτικά
εφέ και παράλληλα με
την τέχνη τής φωτογρα-
φίας. Πέρα από τις δου-
λειές του όμως, συχνά
κάνει και κάποια πρό-
τζεκτ για την προσωπική
του ευχαρίστηση. 

REMAKE ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ
MARVEL!

Ratto delle Sabine (Giambologna, 1580), Loggia dei Lanzi, ΦλωρεντίαThe Thinker (Le Penseur), Auguste Rodin, 1880Ο Περσέας με το κεφάλι της Μέδουσας,

Benvenuto Cellini, 1545



Στο τελευταίο
από αυτά επι-
χείρησε την
αναπαραγωγή
διάσημων
έργων τέχνης
χρησιμοποιών-
τας φιγούρες
από ήρωες της
Marvel!

Ο Tony Stark
μαζί με τις πολ-
λές διαφορετι-
κές στολές τού
Iron Man, ο
Captain Amer-
ica αλλά και ο
Ultron γίνονται
οι πρωταγωνι-
στές του σε
αυτή την προ-
σπάθεια.

Δείτε τις εικό-
νες αυτές, και
δείτε αν μπο-
ρείτε να φέ-
ρετε στο
μυαλό σας το
αυθεντικό έργο
τέχνης στο
οποίο αναφέ-
ρεται η κάθε
εικόνα!

Ο δισκοβόλος του Μύρωνα (περ. 460-450 π.Χ.)
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Μερικές φορές οι απλές ιδέες είναι αυτές που
οδηγούν σε εντυπωσιακά αποτελέσματα!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ 
ΦΑΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ



Η σειρά φωτογραφιών
του Lucas Zimmermann
με τίτλο «Traffic Lights»,
είναι μία από αυτές τις
χαρακτηριστικές περιπτώ-
σεις. 
Η ιδέα είναι απλή: «να
αποτυπώσεις το φως από
τα φανάρια τής κυκλοφο-
ρίας μέσα στην ομίχλη»!
Φυσικά, για να γίνει κάτι
τέτοιο, χρειάζεται μία
αργή ταχύτητα κλείστρου
κι ένα ενδιαφέρον
κάδρο.
«Η δυνατότητα του φωτός
να γίνεται ορατό μέσα
στην ομίχλη, είναι κάτι
που με συναρπάζει!» δη-
λώνει ο Lucas και συνεχί-
ζει λέγοντας πως «η
φωτογραφία μάς δείχνει
πράγματα τα οποία παρα-
βλέπουμε με το γυμνό
μάτι, όπως ένα απλό φα-
νάρι στον δρόμο. 
Ένα γνωστό σε όλους αν-
τικείμενο, το οποίο παρά-
γει ένα πολύ δυνατό εφέ
σε ειδικές συνθήκες.»
Οι λήψεις έγιναν στη 
Γερμανία, οι ταχύτητες
του κλείστρου κυμάνθη-
καν από 5 μέχρι 20 δευ-
τερόλεπτα και κατά το
post production, δηλαδή
την επεξεργασία των 
εικόνων, πειράχτηκε 
ελαφρώς η θερμοκρασία
των χρωμάτων για πιο εν-
τυπωσιακό αποτέλεσμα.



ΤΕΛΙΚΗ 1

Κώστας Λαζαρόπουλος

1: Μία μέθοδος μετατροπής έγχρωμης φωτογρα-
φίας σε ασπρόμαυρη είναι η εξειδικευμένη δράση
με την εντολή Hue/Saturation ενσωματωμένη σε
Adjustment Layer. Ένα Adjustment Layer έχει εν-
σωματωμένη μία από τις γνωστές εντολές του υπο-
μενού Adjustments από το μενού Image. Το όνομα
ενός Adjustment Layer είναι το όνομα της εντολής
την οποία έχει ενσωματωμένη. Με την δράση της
εντολής αυτής επηρεάζονται όλα τα Layers, που
βρίσκονται κάτω από το Adjustment Layer, το
οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε να επεξεργαζό-

μαστε, εάν αποθηκεύσουμε το αρχείο της εικόνας σε ένα από τα formats: PSD και TIFF. Από το υπομενού New
Adjustment Layer του μενού Layer επιλέγουμε την εντολή Hue/Saturation (Layer > New Adjustment Layer >
Hue/Saturation). Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου New Layer, όπου βλέπουμε ότι έχει δοθεί ως όνομα για το νέο
Adjustment Layer, στο πεδίο Name, το όνομα της εντολής Hue/Saturation (Name: Hue/Saturation 1). Παρατη-
ρούμε ότι μπορούμε να καθορίσουμε την κατάσταση ανάμιξης (blending mode) και την αδιαφάνεια (opacity),
από τα Mode και Opacity αντίστοιχα.

1

2: Πηγαίνουμε στην πτυσσόμενη λίστα των καταστά-
σεων ανάμιξης στο Mode. Φεύγουμε από την κατά-
σταση Normal και πηγαίνουμε στην κατάσταση Color.
Στην κατάσταση Color, οι τιμές της απόχρωσης (Hue)
και του κορεσμού (Saturation) του ενεργού Layer ανα-
μειγνύονται με τις τιμές της φωτεινότητας (Brightness)
του Layer που βρίσκεται από κάτω. Δίνουμε ΟΚ για να
κλείσει το πλαίσιο διαλόγου New Layer.

2

3: Πηγαίνουμε στο υπομενού New Adjustment Layer
και επιλέγουμε την εντολή Hue/Saturation. Μετακινούμε
αριστερά το τρίγωνο ελέγχου στο Saturation, μέχρι την
μικρότερη τιμή: – 100. Έχουμε, έτσι, μετατρέψει την ει-
κόνα σε grayscale image. Δίνουμε ΟΚ. Σε κάθε ένα
από τα δύο Adjustment Layers, διακρίνουμε δύο εικονί-
δια – μικρογραφίες. Στο αριστερό εικονίδιο υπάρχει ένα
σχήμα, που οπτικοποιεί την εντολή Hue/Saturation. Στο
δεξιό εικονίδιο υπάρχει μία μάσκα Layer, στην οποία οι
λευκές περιοχές συμβολίζουν τις selected areas, ενώ οι
μαύρες περιοχές συμβολίζουν τις masked areas. 

3

ΑΡΧΙΚΗ 

Αποτέλεσμα με την εντολή
Hue/Saturation ενσωματω-
μένη σε Adjustment Layer.

Μετατροπή έγχρωμης φωτογραφίας σε
ασπρόμαυρη (Custom Black and White)

Αποτέλεσμα της δράσης με
την εντολή: Grayscale.

Αποτέλεσμα της δράσης με
την εντολή: Desaturate.

ΤΕΛΙΚΗ 3

ΤΕΛΙΚΗ 2



4: Επιλέγουμε το πρώτο Adjustment Layer, το οποίο βρί-
σκεται σε κατάσταση ανάμιξης Color (βλ. βήμα 3). Με
διπλό click στο αριστερό εικονίδιο με το σχήμα, που
οπτικοποιεί την εντολή Hue/Saturation, ανοίγει το πλαί-
σιο διαλόγου της εντολής Hue/Saturation. Θα απομο-
νώσουμε ορισμένες περιοχές χρωμάτων και θα
δράσουμε σ’ αυτές ρυθμίζοντας: Hue και Saturation,
εφόσον το Adjustment Layer βρίσκεται σε κατάσταση
ανάμιξης Color (βλ. βήμα 3). Οι παραπάνω περιοχές
χρωμάτων θα επιλεγούν σύμφωνα με τα χρώματα που
κυριαρχούν στην εικόνα. Όπως έχουμε αναφέρει παρα-
πάνω (βλ. βήμα 1) στο μοντέλο του ιππότη, που αποτε-
λεί το βασικό θέμα της εικόνας, κυριαρχούν τα
χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, μπλε και πράσινο. Θα απο-
μονώσουμε, αρχικά, τα κόκκινα (Reds): Πηγαίνουμε
στην πτυσσόμενη λίστα στο Edit και επιλέγουμε: Reds.
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5: Μετακινούμε τα τρίγωνα ελέγχου στα Hue και Satu-
ration, αποκαθιστώντας και διορθώνοντας τα κόκκινα,
μέχρι να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στην ει-
κόνα κλίμακας του γκρι. Επειδή κατά την διάρκεια της
δράσης αυτής δεν βλέπουμε χρώμα, είναι απαραίτητο,
όσο διαρκεί η επεξεργασία, να συμβουλευόμαστε, συ-
νεχώς, την αρχική έγχρωμη εικόνα, για να δούμε πού
ακριβώς βρίσκονται όλες οι περιοχές των κόκκινων.
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6: Στην συνέχεια, απομονώνουμε τα κίτρινα (Yellows)
επιλέγοντας: Yellows στην πτυσσόμενη λίστα στο Edit.
Μετακινώντας τα τρίγωνα ελέγχου στα Hue και Satura-
tion, αποκαθιστούμε και διορθώνουμε τα κίτρινα.
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7: Απομονώνουμε, τώρα, τα μπλε (Blues) επιλέγον-
τας: Blues στην πτυσσόμενη λίστα στο Edit. Μετακι-
νώντας και εδώ τα τρίγωνα ελέγχου στα Hue και
Saturation, αποκαθιστούμε και διορθώνουμε τα μπλε.

8: Τέλος, απομονώνουμε τα πράσινα (Greens) επιλέ-
γοντας: Greens στην πτυσσόμενη λίστα στο Edit. 
Μετακινώντας τα τρίγωνα ελέγχου στα Hue και Satura-
tion, αποκαθιστούμε και διορθώνουμε τα πράσινα. 
Δίνουμε ΟΚ. Έχουμε, πλέον, μετατρέψει την αρχική 
έγχρωμη εικόνα σε ασπρόμαυρη, με απόλυτα 
ελεγχόμενο τρόπο.
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9: Θα ενισχύσουμε το παραπάνω αποτέλεσμα ανα-
παράγοντας το Layer: Hue/Saturation 1 και αλλά-
ζοντας την κατάσταση ανάμιξης του Layer αυτού από
Color σε Overlay. Έχοντας επιλεγμένο το Adjustment
Layer: Hue/Saturation 1, πηγαίνουμε στην πτυσσό-
μενη λίστα εντολών της παλέτας των Layers και επιλέ-
γουμε την εντολή Duplicate Layer. 
Στο πλαίσιο διαλόγου Duplicate Layer, δίνουμε ΟΚ.
Δημιουργείται, έτσι, το Layer: Hue/Saturation 1
copy, που είναι αντίγραφο του Layer: Hue/Satura-
tion 1. Θα αλλάξουμε την κατάσταση ανάμιξης του
Layer: Hue/Saturation 1 copy: Πηγαίνουμε στην
πτυσσόμενη λίστα των καταστάσεων ανάμιξης. 
Φεύγουμε από την κατάσταση Color και πηγαίνουμε
στην κατάσταση Overlay. Παρατηρούμε ότι σκουραί-
νουν οι σκοτεινοί τόνοι και φωτίζονται οι φωτεινοί
τόνοι της εικόνας. Μειώνοντας, το ποσοστό της αδια-
φάνειας (Opacity) παίρνουμε ένα καλύτερο, οπτικά,
αποτέλεσμα. 
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