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NEJBLIŽŠÍ KURZY
19. února PRAHA

21. února BRNO

21. února LIBEREC

Jan Branč:

Petr Lindner:

Milan Holenda:

Fotografujeme svatby, večírky, módní

DSLR pro mírně pokročilé II

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné

přehlídky

více na

více na

fotografie, ZAČÍNÁME

více na

Kurzy v Liberci s lektorem Milanem Holendou
Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné fotografie, ZAČÍNÁME
Dne: 21.2.2015
Máte fotoaparát a nevíte jak ho donutit dělat krásné snímky? Nebo zatím zvažujete jeho pořízení a chcete si vyzkoušet čeho
všeho s ním budete schopni? Přijďte na kurz fotografie pro začínající fotografy. Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše
zvládnete. Často se stává, že si lidé pořídí fotoaparát, který jim byl doporučený jako kvalitní přístroj. Plni nadšení s ním začnou
fotit, ale výsledek není takový jaký by očekávali. Zkouší to znovu a znovu a nadšení z nového fotoaparátu se mění v rozčarování
a lítost nad tím, že vyhodili peníze za fotoaparát, který prostě dobrou fotku neumí. Mohu vás, ale ujistit, že umí!
Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné fotografie, POKRAČUJEME
Dne: 7.3.2015
To to je kurz který nám navazuje na ZAČÁTEČNÍKY.
Je určen Všem mírně pokročilejším fotografům, kteří se chtějí naučit pořizovat výrazově
i technicky lepší snímky.
Absolvováním tohoto kurzu se můžete zlepšit se začátečníku k pokročilejším
fotografům.
AKT, ateliérová fotografie
Dne: 28.2.2015
Když se řekne akt, tak si většinou lidé představí nahé lidské tělo. Způsobů této tvorby je však
mnoho. Je nutné se naučit i model správně stylizovat, aby z prosté nahoty vznikl působivý snímek.
Tato lekce se bude zabývat akty v ateliéru. Zde je nutné správně pracovat se světlem a naučit se
správně aranžovat scénu. Výhodou je, že bude na focení dostatek času a tudíž bude možné si
scénu dokonale připravit. Odhalíme vám postupy, které vám pomohou zvládnout tento okruh
fotografie.
Připravujeme!
Nenechte si ujít další kurzy které nyní připravujeme na měsíc duben. Jsou to dva nové kurzy:
» Portrét
» Fashion – Móda
A tímto určitě v Liberci nekončíme! V plánu je mnoho dalších zcela nových a velice zajímavých
workshopů a kurzů.

Toto číslo bylo distribuováno 49 158 odběratelům
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KURZY

Fotografujeme svatby, večírky, módní
přehlídky
Tento kurz Vás dokonale připraví na každou
záludnost akčních fotografií večírků a party jako
jsou různé druhy světla, nízka hladina osvětlení,
nepřehledný prostor. Taktéž Vám odpoví na
otazku zda je lepší fotografovat jen portréty
nebo raději se držet pravidla „čím více na
fotografii tím lépe, vždy ji mohu v PC říznout.“
Přijdte a posuňte své fotografické dovednosti
o krok vpřed!

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
19. února 2015 PRAHA

více na

DSLR pro mírně pokročilé II
Fotografie je výrazový prostředek, který je kombinací technické a tvůrčí práce. Pro kvalitní snímek je třeba dobře ovládat techniku – váš
fotoaparát, ale také mít určité znalosti o kompozici, umět vnímat světlo i snímanou scénu.

V
 zdělávací kurz
Pro pokročilé
21. února 2015 BRNO

více na

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné
fotografie,ZAČÍNÁME
Máte fotoaparát a nevíte jak ho donutit
dělat krásné snímky? Nebo zatím zvažujete
jeho pořízení a chcete si vyzkoušet čeho
všeho s ním budete schopni? Přijďte na
kurz fotografie pro začínající fotografy.
Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše
zvládnete.

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
21. února 2015 LIBEREC
více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Nové fotoaparáty NIKON COOLPIX přinášejí
jednoduchost, styl a snadné připojení do
sociálních sítí
Společnost Nikon rozšířila svoji populární
řadu
kompaktních
fotoaparátů
COOLPIX o tři nové modely: COOLPIX
S3700 s vestavěným rozhraním Wi-Fi¹
a technologií NFC² pro snadné sdílení
na sociálních sítích, stylový COOLPIX
S2900 s 20 miliony pixelů a malým
štíhlým tělem a jednoduchý COOLPIX
L31 s 16 miliony pixelů, který poskytuje
za všech okolností vynikající výsledky.
Sdílení zážitků v sociálních sítích je
s fotoaparátem COOLPIX S3700 s 20
miliony pixelů skutečně snadné - vysoce
kvalitní snímky lze díky technologiím WiFi¹ a NFC² sdílet pouhým klepnutím na
fotoaparát v chytrém zařízení. O snadné
zachycení veškeré akce na snímcích a HD
videosekvencích se postará objektiv
s 8násobným optickým zoomem, který

lze funkcí Dynamic Fine Zoom³ rozšířit až
na 16násobný. Díky dlouhé výdrži baterie
můžete fotografovat déle bez přerušení
a funkce Vylepšení vzhledu vám zaručí,
že všechny autoportréty i skupinové
snímky budou vypadat vždy skvěle!

více na

Toshiba představuje tablet ENCORE 2 WRITE,
který spojuje efektivitu systému Windows8.1
s přesností dotykového pera
Nové tablety s úhlopříčkou 25,65 cm (10,1“)
a 20,32 cm (8“) jsou pro větší kreativitu
a produktivitu doplněny dotykovým perem
TruPen.
Aplikace TruNote a TruCapture umožňují
uživatelům efektivně využívat možnost práce
s poznámkami a fotkami
Toshiba Europe GmbH představuje dva nové
tablety se systémem Windows 8.1 Update with
Bing - Encore 2 Write WT10PE-A s úhlopříčkou
25,65 cm (10,1“) a Encore 2 Write WT8PE-B
s 20,32 cm (8“) displejem. Oba modely jsou
dodávány s TruPen, což uživatelům umožňuje
velmi přesně ovládat systém a pracovat. Psaní

poznámek z jednání nebo přednášky, kreslení
nebo úprava fotografií má díky tomu pokročilé
možnosti. S výkonnými procesory Intel®
AtomTM jsou tablety Encore 2 Write ideálními
společníky na cesty. Uživatelé mohou během
dne využít efektivně každou volnou chvíli.

více na
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Samsung představuje nové televizory SUHD TV
SUHD TV ohlašuje novou éru televizorů s vlastní patentovanou zobrazovací
technologií, schopností upscalingu obrazu a Smart TV funkcemi s operačním
systémem Tizen.
Samsung Electronics Co., Ltd., jednička na poli domácí zábavy v posledních
8 letech, odhalil rozšířenou řadu televizorů SUHD. Tyto televizory
přinášejí prémiový UHD obsah a posouvají divácký zážitek opět na vyšší
úroveň.Nové televizory SUHD TV jsou důležitým mezníkem v éře UHD.
Překonávají omezení předchozích obrazovek, poskytují špičkovou kvalitu
obrazu s hlubokým kontrastem, vynikající jasností a s velkolepou škálou
barev. Kromě toho televizory SUHD upscalují obraz, čímž je zajištěn
bezkonkurenční divácký zážitek. Jejich stylový prohnutý design diváka
pohltí a zábavné funkce, které jsou založeny na operačním systému Tizen,
jsou vstupenkou do světa neomezených možností zábavy, které jsou
neustále rozvíjeny.
více na

CINEMA 4D a animované fraktály pro pozadí
v After Effects
Jsou situace, kdy je mnohem snazší něco vyrobit ve 3D, jakkoliv se jedná
o 2D efekt. Podobnou situaci jsem zažil před několika dny, kdy mne oslovil
kolega s dotazem, jak takový efekt vytvořit. A zda by to dokázala vytvořit
CINEMA 4D. Dokázala, zcela jistě! Na celé zadání nám stačí vyloženě to
nejnižší vybavení, tedy CINEMA 4D Prime. Základní úvahou je, že bychom
potřebovali maličké trojúhelníky, které by se deformovaly jen ve vertikálním
směru. To by určitě dokázal generovat deformátor „Deformace“. Ten
funguje jako subpolygonální deformace, tedy využije nějakou texturu
a tou řídí deformaci polygonů. V tomto případě jen ve vertikálním směru.
Řekl jsem deformaci polygonů? Nebyl jsem přesný. Ona deformace probíhá
ve směru subnormál bodů těchto polygonů, nikoliv přímo polygonů. Pokud
jsou tedy mateřské polygony planární, jsou všechny normály rovnoběžné
a veškerý offset bodů je také rovnoběžný.
více na
— inzerce —

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

NIKON KALENDÁŘ 2015
Nenechte si ujít výstavu 50 nejlepších fotografií ze soutěže Nikon kalendář 2015.
Soutěž je určená všem milovníkům fotografování s Nikonem a mohou se jí zúčastnit nejen profesionálové, ale i amatéři. Nejlepší
fotografie jsou každý rok draženy a výtěžek z dražby je věnován na charitativní účely. Radost účastníků soutěže může být
umocněna pocitem, že díky svým fotografiím pomohou těm, kteří to nejvíce potřebují.
Letošní téma soutěže NIKON KALENDÁŘ 2015 – Zázraky všedního dne – přilákalo celkem 472 soutěžících, kteří do soutěže zaslali
1 268 fotografií. Soutěž probíhala od začátku července 2014 do 16. října 2014 na webových stránkách www.nikon-kalendar.cz.
Fotografie pro výstavu a kalendář vybrala odborná porota v čele s panem prof. Mgr. Miroslavem Vojtěchovským, významným
českým vysokoškolským pedagogem, publicistou, kurátorem a fotografem skla.
Autory 12 vítězných fotografií v kalendáři pro rok 2015 jsou: Petr Šimon
(Tančící světla severu), Petr Láznický (Na svačině), Zuzana Vitvarová (Po
sezóně…), Irma Kaňová (Krotitelka koní), Mgr. Emil Malárik (Neskorý návrat),
Lucie Drliková (Last Breath), Jan Knot (Hry Stínu), Jozef Jurga (Voda, vietor,
človek a radosť), Petr Palouš (Přelet nad řekou), Jiří Souček (Před úsvitem), Jitka
Unverdorbenová (U jezera), Zdeněk Vošický (Čarování přírody). Absolutním
vítězem soutěže se stal Jan Knot s fotografií „Hry Stínu“. Od společnosti Nikon
získal šek na nákup produktů této značky v hodnotě 50 000 Kč.
Společnost NIKON spol. s r.o. vydala v rámci pořádání fotosoutěže
s charitativním posláním již šest úspěšných kalendářů.
více na

MIROSLAV MACHOTKA:
UDÁLOSTI MÍST | RETROSPEKTIVA
Přijďte si prohlédnout přehlídku čtyřicetileté tvorby osobitého představitele současné české fotografie.
Výstava pod názvem Události míst představuje rozsáhlý soubor Machotkových černobílých fotografií, které vznikaly analogovým
procesem v průběhu zhruba posledních čtyřiceti let. Pozoruhodné je, že i přes časové rozpětí tvoří práce jeden ucelený soubor a mezi
jednotlivými fotografiemi je možné hledat stále nové a nové vazby. Tato celistvost je právě daná již zmíněným způsobem autorova
vnímání reality a principem jeho tvorby, který není jako u mnohých fotografů jen záznamem a případným zhodnocením vnější
podoby. Aniž by své fotografie nějak manipuloval,
autor prostřednictvím výběru a vizuálním spojováním
prvků fotografovaného světa své záběry více méně
vytváří, podobně jako malíř konstruuje abstraktní
obraz či sochu.
Svá témata, či “místa”, nachází fotograf v kulisách
městské civilizace, z níž vybírá určité výseky,
předměty, situace vytvořené časem a světlem; pracuje
nejčastěji s detailem a polodetailem. Jeho zdrojem
je tak především Praha, kde žije, a Roudnice, rodné
město, kam se stále vrací - místa, kde se cítí bytostně
zakotven. Vše je tu pro něj zdánlivě samozřejmé,
právě tady však znovu a znovu nalézá impulzy
provokující k novému uchopení důvěrně známého
prostředí.
více na

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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Výběr bezplatné
řádkové inzerce

SOUTĚŽ
Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz

HLEDÁM PRÁCI

který pořádá IDIF.






Soutěžní otázka:
Jaká výstava se koná od 15. 1. do 22. 2. 2015 v Nikon Photo Gallery?
a) Vladimír Židlický: Retrospektiva
b) Nikon Kalendář 2015
c) Grant Prahy 2014

o
 bchodní zástupce/samolepicí etikety
K
 valitní grafik
A
 RTWOLFDESIGN.cz
W
 ebdesignera a grafička dela ČR

NABÍZÍME PRÁCI

Sponzorem soutěže je:

G
 rafik pro internetové webové
studio

G
 rafik/DTP operátor
h
 ledáme tiskaře pro naší tiskárnu
A
 ccount Manager - iNETPrint.cz

nápověda

Výherce soutěže z minulého čísla: Michaela Faltysová

BAZAR - PRODÁVÁM

DOTAZ ČTENÁŘŮ

 Apple Macbook Pro 13“ 4 GB, 2,4
GHz, 250 GB HDD, 6h Baterie

Odpověď:

Dotaz:
Krásný dobrý den, poradíte mi prosím,
jak se dá poznat, že když potřebuji
prodloužit čas expozice, že to ještě
udržím z ruky bez ztráty ostrosti?
Díky, Karel

 ř ezačka, bigovačka, šička
 Wacom Bamboo Pen & Touch

Zlaté pravidlo říká, že z ruky udrží
člověk převrácenou hodnotu ohniskové
vzdálenosti, takže při ohniskové vzdálenosti
50mm byste měl v ruce udržet ještě čas
1/50sec. Pro jistotu můžete zvolit o jeden
krok kratší čas. Je to však obecné pravidlo
a každý člověk by si tento závěr měl ověřit
na svém focení, výsledek

medium

 CO2 LASER

BAZAR - KUPUJI





vidíte na digitálním fotoaparátu okamžitě
a napříště se můžete tímto pravidlem dle
vlastní zkušenosti řídit.

Děkuji celé redakci za
o fotografických kurzech.
Denisa / Brno

super

články

Pochvalu a dík za iZINy všem, kdo se na nich
podílejí. Už jsem v nich dostala odpovědi na
moje dvě otázky o fotografování
Díky, Zuzka / Hradec Králové

Chtěl bych poděkovat za články o fototechnice
a taky za recenze fotografického příslušenství.
Dan / Jindřichův Hradec

— inzerce —

OHLASY

Koupím MacBook Air 11“ (2013)
Adobe CS6
Plockmatic 100
ATI RADEON 7000 MAC

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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