NEJBLIŽŠÍ KURZY
24. října Praha
Šimon Pikous: Reklamní		

VÍCE

a produktové foto pro pokročilejší
25. října Brno

VÍCE

Jakub Kokeš: Krajinářská
fotografie a její úprava
1. listopadu Brno
Josef Knápek: Profesionální
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VÍCE

portrétní fotografie

Mistrovství práce		
s DSLR, 8. vydání
Jediná kniha, která vás krok pro kroku provede fotografováním s digitální zrcadlovkou a přesně popíše
všechny její funkce. Jediná kniha, která vás provede
limity nejrůznějších automatik a umožní si jejich
chování otestovat pro váš fotoaparát. Jediná kniha,
která vám pomůže s výběrem objektivů, blesků i dalšího příslušenství a utřídí vám informace. Jedinečný
přístup vám v praxi poradí, jak dosáhnout profesionálních výsledků vaší fotografické práce. Kniha obsahuje
i rozsáhlou kapitolu Perspektiva a kompozice ve
fotografii. Odhalí desítky praktických tipů a triků, jak
optimalizovat postup ve všech situacích. Obsahuje
přes 280 stran textu. Obsahuje více než 500 fotografií
ilustrujících probírané postupy a techniky. Obsahuje přes 100 kreseb a desítky tabulek pro praktické a
pohodlné nalezení potřebné informace. Na tuto knihu
volně navazuje kniha Mistrovství práce se světlem.“
VÍCE INFO

Power to
your next step

ZA NÁKUP FOTOAPARÁTŮ VÁS ODMĚNÍME

MŮŽETE ZÍSKAT AŽ 1300 Kč ZPĚT
Kupujte od 1. 5. do 31. 8. 2013 vybrané zrcadlovky
Canon a získejte část svých peněz zpět.

DÁREK
v hodnotě*

3 490 Kč

Nyní k fotoaparátu Canon EOS 600D
Adobe Photoshop a Premiere
Elements 11 ZDARMA!

INZERCE

Více informací na www.canon.cz/cashback
*Uvedená cena je doporučená koncová cena včetně DPH. Platí do vyprodání zásob (minimálně do 31. 8. 2013).

Toto číslo bylo distribuováno 47 982 odběratelům
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Večerní škola fotografie I
jen zadané téma, ale také jakékoliv
své fotografie ze svého archivu.
Velkou výhodou oproti jednorázovému setkání je týdenní návaznost
lekcí a možnost konzultovat nejen
zadané a následně zpracované
úkoly, ale také jakékoli fotografie
z předchozího fotografování.

© Foto: Jan Branč

Večerní škola fotografie IDIF v Praze
a je určena především začínajícím
fotografům, kteří chtějí lépe využít
svůj fotoaparát a také více proniknout do problematiky fotografie.
Ponořte se s námi na čtvrt roku do
tajů a krás této vizuální poezie!
Čtvrtletní seminář je vhodný zvláště pro nadšené fotografy amatéry,
kteří si právě koupili svůj vysněný
fotoaparát a chtějí si postupně
osvojit možné přístupy ve fotografování. Velkou výhodou oproti
jednorázovému setkání je týdenní
návaznost lekcí, ve kterých mají
studenti možnost konzultovat ne-

 Vzdělávací kurz
Pro začátečníky

28. října 2013 PRAHA
VÍCE

KURZY

Nové rekvalifikační kurzy
od 12. 11. v Praze a od 26. 11. v Brně

práce v oblasti portrétní, technické,
reportážní a reklamní fotografie
Kontaktujte nás na e-mailu kancelar@idif.cz pro Prahu a brno@idif.cz pro Brno. Zašleme
vám závaznou přihlášku, rozpis hodin a vyučovaných témat. Počet míst je omezený.
© Foto: Jiří Novotný

podívejte se na web na bližší informace

Základy reklamní a produktové fotografie
Zamyslíme se nad tím, jak můžete se svým
digitálním fotoaparátem výrazně zlepšit
fotografie toho, co vás zaujalo, abyste si byli
jisti svou prací a její špičkovou kvalitou. Rozebereme si možnosti pro zřízení fotoateliéru a
doplnění Vašeho fotografického příslušenství.
Zjistíte, jaké základní technické vybavení
kromě fotopřístroje potřebujete a co je třeba
na pracovišti pro reklamní a produktovou fotografii. Fotoateliér nemusí být veliký, ale měl
by být určitým způsobem základně vybaven
– jak, to se dozvíte v tomto kurzu.

 Pro začátečníky
Vzdělávací kurz
22. října 2013 BRNO

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na

IDIF.cz

INZERCE

VÍCE
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Podzim barevně i černobíle
třetí roční období je výzva pro fotografy
máme tu proto podzimní fotosoutěž

Fota: Jan Pěnkava

INZERCE

POČÍTAČOVÁ UČEBNA IDIF
JE OTEVŘENA TAKÉ PRO
FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY!

Celodenní pronájem PC/Mac učebny včetně projektoru i občerstvení pouze 4500 Kč!
IDIF nově otevřel k pronájmu pro potřeby firem plně vybavenou počítačovou
učebnu na adrese Vlkova 7, Praha 3 - Žižkov
VYUŽIJTE TUTO VÝJIMEČNOU NABÍDKU! Podrobnosti na kancelar@idif.cz!
Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz
.
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Canon PIXMA Pro-10 v praxi

Špičková fotografická tiskárna PIXMA Pro-10 pro formát A3 využívá systém deseti pigmentových inkoustů s Chroma Optimizer a stojí uprostřed řady mezi modely Pro-1 a Pro-100. Tiskárnu jsem zprovoznil a otestoval před její instalací v žižkovském
studiu IDIF, kde je díky spolupráci se společností Canon k dispozici i pro účastníky vybraných workshopů, kurzů a seminářů.
Pokud provedeme základní srovnání Pro-10
s výše uvedenými modely v řadě profesionálních inkoustových fototiskáren PIXMA
Pro formátu A3/A3+, pak testovaný model
charakterizuje systém deseti pigmentových
inkoustů s optimalizátorem barevnosti a vysoce kvalitní tisk s velmi sytou černou, který
je vhodný pro barevné i černobílé výtisky pro
výstavy, galerie, fotostudia. Vyšší model Pro-1
poskytuje produktivitu komerční úrovně,
využívá špičkový systém s 12 pigmentovými
inkousty v nádržkách o větším objemu a
technologie Chroma Optimizer pro jednotný
lesk, výraznou černou a s výjimečným barevným rozsahem, výtisky v šedé škále jsou
jedinečné kvality díky pěti jednobarevným
inkoustům. Nižší model Pro-100 má tiskový
systém s osmi inkousty na bázi barviv, tři
jsou určeny pro kvalitní černobílé fotografie,
a nabízí poměrně rychlý tisk, když barevný
výtisk formátu A3+ zvládne za 1 minutu 30
sekund. Rozdílné jsou i objemy inkoustových
kazet: u modelu Pro-100 mají objem 13 ml, u
Pro-10 mají 14 ml a u produkčního modelu
Pro-1 mají objem 36 ml.
Tiskárna samozřejmě podporuje bezdrátové funkce a bezdrátové sdílení s využitím
technologie Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n pro
komunikaci s tablety a smartphony (PDA,
zařízení s OS Android, iPhone, iPod touch,
iPad; podpora Apple AirPrint).

ČÍST ČLÁNEK

RECENZE

PRONÁJEM ATELIÉRU
IDIF nabízí k pronájmu některé své plně vybavené fotoateliéry. Jeden je v centru Prahy,
kousek od stanice metra Hlavní nádraží, v
ulici Vlkova na Žižkově. Ten má plochu 80
m2. Druhý ateliér je v Brně a v současné
době má plochu 70 m2.

AK ŽHA
TU VÁ
AL
ITA
!

Oba fotografické ateliéry jsou kompletně
zařízeny profesionálním studiovým vybavením značky FOMEI. To obsahuje až šest
záblesků, stabilní studiová světla, stropní
systém i přenosné stojany, fotografický stůl,
dálkově ovládaná pozadí v několika barvách
šíře 2,75 m a další příslušenství.

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz
.

INZERCE

PODÍVEJTE SE NA PODROBNOSTI!
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Nové MacBooky Pro si koupíte na konci
října, Mac Pro v polovině listopadu
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Podle neoficiálních informací nebude
nová generace počítačů MacBook Pro a
Mac Pro dostupná ihned po svém představení tak, jak tomu bylo v minulosti.
Namísto toho si zájemci budou muset
nějaký čas počkat. Naštěstí ne příliš
dlouho – MacBook Pro dorazí se zhruba
dvoudenním zpožděním, nový Mac Pro
pak zhruba tři týdny po svém debutu.
Už v úterý 22. října Apple s největší pravděpodobností představí své novinky v
oblasti osobních počítačů. Nové počítače
řady MacBook Pro a výrazně obměněný
výkonný desktop Mac Pro by na trh ale
měly dorazit se zhruba dvoudenním, respektive třítýdenním zpožděním. Dosud
přitom bylo víceméně zvykem, že Apple
své nové produkty uváděl do prodeje
okamžitě po představení.

NOVINKY a TIPY

Vy se ptáte, my odpovídáme
 DOTAZ:
Proč se mi nedaří vyladit fotku na monitoru tak, aby pak vypadala stejně i po
vytištění na tiskárně (mám epson)? Renata

INZERCE

 ODPOVĚĎ REDAKCE:
Těžko říci, neboť nevíme, co všechno jste už neúspěšně podnikla. Také nemáme ani tušení, jakou techniku používáte. Napsala jste pouze, že máte „epsonku“. Předpokládáme, že inkoustovou. Ale – fotografickou, nebo „kancelářskou
univerzálku“? Nevíme, jaký inkoust a jaké papíry používáte. Neznáme ani vaši
náročnost. Bylo by také dobré, abychom viděli pár fotografií a měli od vás
krátký, věcný a konkrétní popis toho, jak se liší od zobrazení na monitoru.
Kdybychom měli více informací, mohli bychom třeba říci, že stačí jen použít
určitý druh inkjetového fotopapíru a provést lehkou „proužkovou“ zkoušku.
Anebo je třeba sladit vaši sestavu počítač - monitor - tiskárna. A stačí jedno-

OHLASY

 Příjemné počteníčko o novinkách. Moje hobby
je fotografie a iZIN mi moc pomáhá (hlavně otázky
a odpovědi ;-)			
Gábina/Štětí
 Super aktuální info ve vašem newsletteru se mi fakt
líbí. Ani nevím, který kámoš mě přihlásil k odběru, ale
udělal dobře!			
Jirka/Ostrava
 Lidi, kde ty novinky pořád berete? Ale díky za ně
a pište, zajímá mě to.		
Petr/Nový Jičín

duše, „svépomocí“, anebo s využitím podpory odborníků. Srdečně vás zveme k návštěvě některého z vhodně
zaměřených kurzů IDIF, na který s sebou můžete vzít své
výtisky a vše konzultovat se zkušeným lektorem.

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz
.

06

Internetový magazín o fotografování pro fotografy

Jaroslav Balzar:
Fotografie

35 | 2013

VÝSTAVY, AKCE, TIPY

Filip Turek:		
Přídělový systém

Ve středu 16. října 2013 se uskutečnilo UPM
v Galerii Josefa Sudka, Úvoz 24, Praha 1
– Malá Strana vernisáž a tiskovou konferenci k výstavě Jaroslav Balzar: Fotografie.
Galerie Josefa Sudka je pobočka Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Návštěvu
výstavu si můžete naplánovat až do 12.
ledna 2014. Podnik Jaroslava Balzara patřil
k nejexkluzivnějším fotografickým ateliérům meziválečné Prahy.
ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Digital Media Conference 2013
Ve čtvrtek 31. 10. 2013 se od 9 hodin
koná konference zaměřená na oblasti 3D

grafiky a VFX/kompozici, a to v Multikině
Premiere Cinemas Park Hostivař.

Výběr bezplatné
řádkové inzerce
 Hledám práci

u GRAFIK/DTP - 18 LET PRAXE ...
u 
Externí spolupráce, zpracování krea-

SOUTĚŽ

Sponzorem soutěže je IDIF.

Výherce
minulé soutěže

 Nabízíme práci

Hledáme tiskaře - obsluhu digitálního
u

Hrajeme o knihu Mistrovství práce s DSLR, 7.
vydání, kterou věnuje IDIF. Výherce/výherkyně bude vylosován/-a ze správných odpovědí na soutěžní otázku. POZOR: Jako vždy
soutěžíme na webech IDIFu, nikoli zde!
 Soutěžní otázka:
Kolik profesionálních fotografů a odborníků v oboru vyučuje v listopadových rekvalifikačních kurzech v Praze a Brně?
a) 6						
b) 7						
c) 8

tivní grafiky, DTP a webdesignu.
u 3
60° panoramatické prohlídky ...

tiskového stroje ...

u
Reklamní agentura: dokončovací práce.

 Bazar - prodávám
SW k řezacím plotrům Eurocut 3.0
u

a Cocut vč. hard. klíče. Jen 990 Kč.

u Téměř nový 13“ 2,5GHz Retina display:

Vaše škola fotografie
VÝHRA

NÁPOVĚDA

Jitka Trejbalová				
Gratulujeme! Výhru si po telefonické dohodě můžete
vyzvednout ve firmě IDIF na adrese Vlkova 7, Praha 3.

2,5GHz dual-core Intel Core i5, Turbo
Boost up to 3,1GHz, 8GB 1600MHz ...

KOMPLETNÍ NABÍDKU INZERÁTŮ
MÁTE K DISPOZICI ZDE!

ANKETA

 Najdete na portálu Fotografovani.cz.

IDIF.cz

Fotografovani.cz

MujMac.cz

Grafika.cz

INZERCE
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