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Fotografický workshop v ZOO 23. 08. 2014 a Fotografický workshop v botanické zahradě 24. 08. 2014

Letní fotografická škola 25. – 29. 06. 2014

Toto číslo bylo distribuováno 48 857 odběratelům

Fotografická škola pro začínající fotografy. Intenzivní 

a inspirativní týden plný fotografie. Náplň letní školy 

kombinuje teoretické i praktické bloky s dostatkem 

fotografických cvičení. Výuka probíhá v plně vybaveném 

profesionálním ateliéru i v exteriéru a samozřejmě nebude 

chybět ani počítačová učebna. Systematicky vám pomůžeme 

proniknout do krás mnoha žánrů fotografie.

Fotografická škola vás naučí vidět. Pomůže vám ideálně 

zachytit ten správný okamžik. Naučí vás, jak zpracovat 

snímky do prvotřídní kvality. Strávíte intenzivní a úžasný 

týden plný fotografie a inspirativních zážitků v kolektivu 

stejně nadšených lidí s nimiž budete sdílet stejnou vášeň. 

Program kombinuje teoretické i praktické bloky s dostatkem 

fotografických cvičení. Výuka probíhá v jak v plně 

vybaveném profi ateliéru, tak i v exteriéru a samozřejmě 

nebude chybět ani počítačová učebna.

Využijte volného času prázdnin. Rozšiřte své znalosti a dovednosti v digitální fotografii. Vezměte svůj fotoaparát a uvidíte, že se 

během 5 dnů zamilujete. Krásná fotka totiž dostane každého hned a bez řečí.

Letní fotografická škola

více na

— inzerce —

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/komplexni-vzdelavani/letni-fotograficka-skola-154759cz
www.fotolab.cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Chcete si užít léto? Přijďte k nám na dva 
velice zajímavý workshopy. 

Čas léta, odpočinku a sluníčka. 
Relaxujte aktivně s IDIFem. Ponořte se 
s námi do tajů přírody na fotografickém  
workshopu konající se v Praze. 

Dozvíte se více o svém fotoaparátu, 
naučíme vás lépe vnímat světlo, 
exponovat, komponovat a citlivěji 
přistupovat k fotografii. Provedeme 
vás fotogenickými místy pražské zoo 
a botanické zahrady. Pomůžeme vám 
s nastavením a přípravou fotoaparátu 

tak, abyste byli na svém foto-lovu co 
nejvíce úspěšní.

V ceně workshopu jsou již vstupy do 
botanické a zoologické zahrady V CENĚ!

ZOO

Botanická zahrada

Fotografický workshop v ZOO 23. 08. 2014
a Fotografický workshop v botanické zahradě 
24. 08. 2014

více na

více na

LETNÍ AKCE 

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/fotograficky-workshop-v-botanicke-zahrade-166892cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/fotograficky-workshop-v-zoo-166891cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Nový monitor SD850 je vybavený 

inovativními funkcemi, které zvyšují 

produktivitu i zážitek ze sledování. K 

dostání bude ve velikosti 27 a 32 palců.

Společnost Samsung Electronics Co., Ltd., 

představuje prémiový monitor SD850 

určený pro B2B a firemní zákazníky. 

Kombinuje rozmanitost funkcí s 

vynikající kvalitou obrazu.

„Monitor SD850 nově nastavuje 

laťku pro monitory určené firemním 

zákazníkům. Navrhli jsme tento monitor, 

abychom podpořili uživatele, kteří 

potřebují ke své práci nejmodernější 

zobrazovací technologie. Monitor SD850 

charakterizují tvar, funkce a vlastnosti, 

které stanovují nový standard pro 

podnikové monitory. Jeho elegantní, 

ergonomický design perfektně doplňuje 

ohromující kvalitu zobrazení,“ řekl 

Seoggi Kim, senior viceprezident Visual 

Display Business, Samsung Electronics.

Společnost Sony dnes oznámila celou 

řadu vylepšení napjatě očekávaného 

modelu fotoaparátu α7S, který se v 

Evropě začne prodávat v polovině 

června 2014. Inovovaný model α7S, který 

je nejnovějším přírůstkem v odborníky 

oceňované řadě fullframe fotoaparátů 

α7, do níž patří i α7 a α7R, nabízí 

bezprecedentní rozsah citlivosti.

V situacích, kdy je nutné naprosté ticho - 

například při fotografování divoké zvěře 

nebo při natáčení filmu - se uživateli 

bude velmi hodit funkce Silent Shooting, 

díky níž nebude nikoho a nic rušit.

Dalším vylepšením je rozšířený rozsah 

citlivosti při záznamu videa. Model α7S 

nyní nabízí rozsah ISO100-102400 s 

rozšířením na ISO100-409600; v režimu 

fotografování zůstává neuvěřitelný 

rozsah ISO100-102400, který lze ještě 

rozšířit na ISO50-409600. Dynamický 

rozsah snímače byl také rozšířen na 15,3 

f-stopy při výstupu ve formátu RAW.

Samsung SD850 určuje nový standard pro 
profesionální monitory

Vylepšený α7S: Citlivý a tichý

více na

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/vylepseny-7s-citlivy-a-tichy-166961cz
http://www.grafika.cz/aktuality/samsung-sd850-urcuje-novy-standard-pro-profesionalni-monitory-167124cz
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
při příležitosti Mezinárodního dne rodiny 
(15.5) vyhlášená Sítí MC ve spolupráci

s Institutem digitální fotografie

Kdo?
Pro všechny dospělé z členských 

mateřských center Sítě MC, ale také
pro jejich děti (speciální soutěž dětských 

fotografů do 12 let).

Co?
Téma soutěže je Křídla a kořeny naší rodiny. 

Jako inspirace mohou sloužit měsíční 
témata kampaně.

Kdy?
15. května – 15. srpna 2014

Jak?
Soutěžní fotografie bude možné vkládat 
průběžně do online galerie na webových 
stránkách IDIF a průběžně budou také 

hodnoceny publikem. Účastníci vedle toho 
budou také soutěžit o cenu odborné poroty. 

Obě ceny budou slavnostně vyhlášeny
na samém sklonku léta,

5. září 2014.

Proč?
Po registraci do soutěže získá každý 

účastník cenné informace o základech 
fotografování. Autoři vítězných fotografií

se mohou těšit na hodnotné odměny
od partnerů soutěže a na svou (možná 

první) výstavu fotografií.

Podrobné informace najdete na 
http://www.kridla-koreny.cz/nenechte-si-

ujit/fotograficka-soutez

Další články z různých oblastí na portálech Grafi ka.cz  Fotografovani.cz  a .

více na

více na

Pokud byl minulý článek základním seznámením, tak dnes se do toho 

ponoříme podstatně hlouběji. Tématem je vlastní práce v Octane, 

přírava a nastavení scény, kamer i osvětlení. Tedy všeho, co budeme 

jistě potřebovat. A co více, vyšla již ofi ciálně verze 2.0! Prozatím však 

není k dispozici nový plugin pro CINEMU 4D. To ale domnívám se 

našemu průzkumu nemusí až tak vadit.

Srdcem každého enginu jsou renderovací technologie. Již jsem 

několikráte zmínil, že Octane není, navzdory tvrzení autorů, true 

unbias. Jak se to pozná? Mimo jiné i tím, že přiznává obezličky jako 

například defi nování různých hloubek paprsků a podobně. To jsou 

vlastně optimalizační řešení a ta, obecně vzato, do unbias nepatří. 

Na stranu druhou je rychlý. A to je asi podstatné... Nebo ne? Jistěže 

ano...

Octane render pro 
CINEMU 4D, že by
deja-vu? Práce
s kamerou a materiály

— inzerce —

—
 s

o
u

tě
ž 

—

http://www.ecanon.cz/summer/
http://www.idif.cz/hlavicka/souteze/fotograficka-soutez-kridla-a-koreny-nasi-rodiny-166726cz
http://www.grafika.cz/rubriky/3d-grafika/octane-render-pro-cinemu-4d-ze-by-deja-vu-prace-s-kamerou-a-materialy-167143cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Zveme Vás na dosud nejreprezentativnější 
výstavu aktuálních tendencí české 
fotografie a výtvarné tvorby využívající 
fotografické médium po roce 2000.
Přehlídku připravil renomovaný fotograf 
a historik fotografie Vladimír Birgus, 
jejíž premiéra se uskutečnila v roce 2013 
v Galerii hlavního města Prahy. Přehlídka 
prezentuje širokou škálu děl s motivy 
„vnitřního okruhu“ – autorské sebereflexe, 
rodiny, nejbližších lidí a věcí. Zatímco v 
západoevropské, americké či japonské 
fotografii mnozí autoři už dlouho ve svých 
dílech ukazují i ty nejintimnější chvíle 
svého života a života svých rodin a přátel, 
v české fotografii se až na malé výjimky 
takovéto otevřené autoroflexivní záběry 
či fotografické deníky donedávna příliš 
neobjevovaly.
Expozice představuje, jak se po roce 2000 
stalo toto téma i v české fotografické 
tvorbě rozšířené a aktuální. Na vybraných 
dílech ze širokého spektra od tradičního 
dokumentu a portrétu přes výrazně 
subjektivně pojatou tvorbu až k fúzím 
různých stylů a médií chce ukázat zásadní 

změny, k nimž ve fotografii došlo po 
nástupu digitálních technologií a jejím 
úniku z úzkého oborového ghetta.
Na výstavě je zastoupeno vice než čtyřicet 
autorů různých generací od etablovaných 
tvůrců Ivana Pinkavy, Jiřího Davida, Pavla 
Máry, Dity Pepe, Pavla Baňky či Veroniky 

Bromové až po současné studenty a 
nedávné absolventy různých uměleckých 
škol. K výstavě, kterou sestavil Vladimír 
Birgus, vychází katalog s českými a 
anglickými texty v nakladatelství KANT.

Právě probíhající obsáhlá výstava 
přibližuje fotografickou tvorbu Petra 
Velkoborského, která se dnes jeví být 
znovu aktuální v kontextu s rostoucím 
zájmem o klasickou analogovou 
fotografii. Zaměřuje se především na 
dokumentární fotografii, portrét a zátiší. 
Zahrnuje mimo jiné snímky z cyklů Křížová 
cesta I a II (duchovní tematika), Třetí okruh 
(dokumentární fotografie), Life Style – 
úniky/návraty, Chvála neostrosti či Close 
Up Photography (zátiší). Vystaveny jsou 
většinou vintage printy.

Vnitřní okruh v současné české fotografii

Petr Velkoborský – fotografie

VÝSTAVY

více na

více na

www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz
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Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

SOUTĚŽ

OHLASY

DOTAZ ČTENÁŘŮ

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Kdy začíná „Letní fotografická škola“  
v Praze pořádaná IDIFem?

a) 25. června 2014
b) 5. července 2014
c) 15. července 2014

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Grafik/DTP operátor

  Graficka 12 let praxe - EXTERNE

  SPOLEHLIVÁ GRAFIČKA - Externě

  Grafika, DTP, prepress, digitální tisk

NABÍZÍME PRÁCI

  Chcete prodávat unikátní 
marketingové služby?

  PROJECT MANAGER/REDAKTOR

  Pracovník reprografického střediska

  DTP OPERÁTOR/KA

BAZAR - PRODÁVÁM

  Vysokofrekvenční svářečka EDS 7

  Prodám 27” LED monitor LG IPS 
- v záruce

  Prodám QuarkXPress 8 CZ MAC

  vrtačka papíru

BAZAR - KUPUJI

  Kopím monitor Barco

  Apple Cinema Adaptér 90W

  Inkousty pro HP5500

  Diaduplikátor

Dotaz:

Chystám se na dovolenou, ale fotografie 
s prudkým slunce a odrazem z moře mi 
nikdy nevyjdou dobře. Jak to mám řešit?

Vždy užitečné novinky a zajímavé výstavy. Za to 
děkuji a už netrpělivě čekám na další iZin;)

Linda / Litoměřice

 

Děkuji za vždy příjemné ukončení pracovního 
týdne, když mi přijde iZin, vím, že víkend je tu...

Lenka / Praha

 

Perfektní počtení a neustálý proud novinek ve 
fotografii. Za to posílám díky!

David / Olomouc

Odpověď:

K vašemu dotazu mám dvě rady. 1. 
Vyzkoušejte fotit s polarizačním filtrem, 
odrazy se snadno odstraní. Pokud se 
vám daří „přepaly“, je zde rada č.2 - 
a) z dostupné literatury si nastudujete 
exponometrii, nebo b) budete používat 
automatické programy fotoaparátu 
(fuj :-)) a nebo c) najdete si kurz, kde se 
to pod dohledem profesionálů naučíte 
prakticky zvládat. S přáním dobrého 
světla IDIF.   

nápověda

Výherce soutěže z minulého čísla: Miloslav Jedlička

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/komplexni-vzdelavani/letni-fotograficka-skola-154759cz
http://www.grafika.cz/bazar/

