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NEJBLIŽŠÍ KURZY
20. listopadu 2016 PRAHA

26. litopadu 2016 PRAHA

Milan Holenda:

Milan Holena:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít

Fashion - móda

krásné fotografie - POKRAČUJEME
více na

více na

Fomei vrací šrotovné
Máte starou sublimační tiskárnu nebo starý fotokiosek?
Dosluhuje vaše zařízení nebo už pro ně není vyráběn spotřební materiál?
Máme pro vás řešení! Pořiďte si nové a staré použijte na protiúčet!
Za vaši starou tiskárnu nebo fotokiosek dostanete slevu na nákup nového DNP zařízení.

Co získáte:
- nejnovější fotokiosek DNP SnapLab DS-SL620 pro pohodlnou výrobu fotografií i z mobilních zařízení
- nejmodernější sublimační fototiskárnu na trhu za skvělou cenu
- klid do příštích let - ZÁRUKU na tiskovou hlavu až na 100 000 fotografií
- bezproblémové dodávky spotřebního materiálu
- kvalitní servis a technickou podporu

Platnost akce: do 18.11.2016
více na

Toto číslo bylo distribuováno 51 291 odběratelům
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KURZY

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít
krásné fotografie - POKRAČUJEME
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 POKRAČUJEME. Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.
Co vám kurz přinese:
- zjistit co vše se dá dělat s vaším fotoaparátem
a zautomatizovat tuto činnost
- připravit si fotoaparát tak, aby jsme neztráceli čas
se zaostřením při focení pohyblivých předmětů
(auto, vlak, kůň a td.)
- vysvětlíme si jak se navzájem ovlivňují čas, clona
a ISO
- vyzkoušíme si v praxi jak tyto veličiny správně
nastavit dle dané situace
- naučíme se fotit ve tmě (bez blesku i s bleskem)
- příprava modelky a samotné focení modelky
+ správná komunikace

V
 zdělávací kurz
Pro pokročilé
20. listopadu 2016 PRAHA

více na

Fashion - móda
Focení oblečení a módních doplňků je často těžší než se zdá.
RAW je základ takovéto fotografie, naučíme se ho používat.
Není snadné nafotit kombinaci barev. Nárháři často kombinují bílou a červenou barvu,
tuto kombinaci nafotit tak, aby zůstala čitelná i jemná krajka je oříšek, který společně
rozlouskneme.
Co vám kurz přinese
•
zjistit co vše se dá dělat s vaším fotoaparátem a zautomatizovat tuto činnost
•
vysvětlíme si jak se navzájem ovlivňují čas, clona a ISO
•
vyzkoušíme si v praxi jak tyto veličiny správně nastavit dle dané situace
•
naučíme se fotit ve tmě (bez blesku i s bleskem)
•
příprava modelky a samotné focení modelky + správná komunikace
•
správné nastavení fotoaparátu (RAW-u)
•
vyvoláváni (RAW-u)

V
 zdělávací kurz
Pro pokročilé
26. listopadu 2016 PRAHA

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Nový objektiv NIKKOR 19 MM F/4E ED
Společnost Nikon staví všestrannost tvorby kompozice obrazu na
novou úroveň s prvním objektivem formátu FX vybaveným korekcí
perspektivy (PC) a dvěma otočnými mechanismy PC.
Objektiv PC NIKKOR 19 mm f/4E ED je ideální pro fotografii
architektury, tvůrčí a krajinářskou fotografii, a je vytvořen pro
fotografy mající výrazný smysl pro prostor.

více na

Fotografická soutěž
Život bez bariér
Je rozhodnuto o vítězích fotografické soutěže Život bez bariér.
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) vyhlásil tento rok poprvé fotografickou
soutěž Život bez bariér.
Porota této soutěže se sešla 9. listopadu, aby rozhodla o udělení cen nejlepším přihlášeným
fotografiím. Porota se skládá ze zástupců organizací lidí se zdravotním postižením, úřadu
ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a fotografů.
Hodnoceno bylo celkem 85 přihlášených fotografií.
Cena se uděluje za fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním
postižením do společenských aktivit.
Vyhlášení výsledků proběhne 29. listopadu na galavečeru v Lichtenštejnském paláci, který se
koná pravidelně k příležitosti oslavy Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.

více na
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Panasonic - LUMIX FZ2000
Panasonic představuje LUMIX FZ2000, nový 4K superzoom s velkým 1“ snímačem a špičkovým světelným objektivem Leica
Společnost Panasonic dnes představuje nový ultrazoomový kompaktní fotoaparát LUMIX DMC-FZ2000 s vysoce světelným
dvacetinásobným optickým zoomem, snímačem MOS velikosti 1“ a 4K videozáznamem bez časového omezení.
Díky těmto parametrům nabízí LUMIX FZ2000 podstatně více než běžné kompakty, co se fotografování i natáčení videozáznamů
týče. Jde o vynikající přístroj pro poloprofesionální filmovou tvorbu i pro nadšené fotografy-amatéry, kteří touží po profesionálních
vlastnostech a funkcích v kompaktním těle.

více na

— inzerce —

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

4

Internetový magazín o fotografování pro fotografy

35 | 2016

5

VÝSTAVY

Marek Musil – „Dust and light, The Burning Man
Collection“
Tentokrát si pro vás pražská
Nikon Photo Gallery připravila
něco extra. Od 12. 10. do 20.
11. 2016 budete moci navštívit
výstavu fotografa Marka Musila
nazvanou Dust and light – The
Burning Man Collection. Výstava
bude stát určitě za to, tak ať vám
neuteče!
Marek Musil *1974
Současný český vizuální umělec. Jako módní a reklamní fotograf si vytvořil velmi osobitý styl, který svou působivostí inspiroval mnohé reklamní
agentury. Svou kariéru začal Marek před 15 lety v časopise Žena a život, kde portrétoval herce a další známé osobnosti. Také začal tvořit v
časopise Módní story, kde si vybudoval své místo jako módní fotograf a postupně se propracoval k focení i pro další české časopisy jako například
Elle, Esquire, Harper´s Bazaar, Proč ne?!, Cosmopolitan, Marie Clarie, In Style a Dolce Vita.
Jako reklamní fotograf měl příležitost fotit pro známé značky, jakými jsou například Birell, České dráhy, Komerční banka, Škoda Auto, T-Mobile,
Adidas, ČEZ, Czech Tourism.
K jeho portfoliu nerozlučně patří i focení pro české módní návrháře a již 6 let je tvůrcem černobílé kolekce dokumentárních fotografií s názvem
Backstage of Fashion Week, kterou tvoří během svého působení na pražských Fashion Week.
Momentálně prokládá svou profesní tvorbu reportážními cestami po celém světě, na kterých tvoří dokumentární cyklus pohledů na svět jeho
okem. Postupně si plní své sny a touhy ve snaze zachytit svět v jeho autenticitě.
Rebel s moravskou krví v těle, jehož fotografie jsou obohacené o vlastní světonázor renderovaný pobyty v celé Evropě, severní Africe, na Blízkém
východě, v Izraeli i v milovaném New Yorku a vlastně celých Spojených státech. Dnes Marek žije a pracuje v Praze.

více na

Archiv Viléma Heckela
Nenechte si ujít projekci a výstavu fotografií Viléma Heckela s komentářem
jeho dcery Heleny. Projekce dosud nikde neviděných fotografií spojená s
krátkou výstavou. Poválečná poetika černobílých fotografií z našich i světových
hor, snímky architektury, bezchybně stylizované reklamní snímky automobilů,
motocyklů či domácích spotřebičů doby dávno minulé. Přijďte podpořit Archiv
Viléma Heckela!

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
který pořádá IDIF.

HLEDÁM PRÁCI

Soutěžní otázka:

 Tvorba 3D grafiky a vývoj produktů |

Kdo je autorem výstavy „Dust and light, The Burning Man Collection“
pořádané od 12. 10. do 20. 11. 2016 v Nikon Photo Gallery?

g
 rafika, DTP, TISK, knih.zpracování
 Webdesigner - 12 let praxe - externí

Navázání spolupráce

a) Vilém Heckel
b) Marek Musil
c) Ferdinand Bučina

spolupráce

 Grafik - 12 let praxe - externí
spolupráce

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
A
 uthentica - Kreativní grafička/grafik

nápověda

- DTP

A
 uthentica - Designer POP a POS
D
 eveloper - MS Word, iWork Pages

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Petr Muron

Templates

U
 X Designer - Plzeň

DOTAZ ČTENÁŘŮ
Dotaz:

Odpověď:

Dobrý den, jelikož počasí už není tak
krásné a spíše už jen prší, chtěla bych
se zeptat na nějaké tipy jak fotit v deši.
Děkuji.

Dobrý den, na focení snímků v dešti máme hned
několik tipů na našem webu fotografovani.
cz. Přímý odkaz na stránku: http://www.
fotografovani.cz/fotopraxe/tipy--amp--triky/
par-uzitecnych-tipu-pro-fotografovani-vdesti-153128cz . Doufáme, že Vám tyto tipy
pomohou.

Alice/Pardubice

BAZAR - PRODÁVÁM
 Sublimační lis Monti Antonio
Doublemini mod. 90

 Apple iMac 24“ Early 2008
 Deskovy plotr graphtec FC2200-90
 Stohova rezacka Ideal 3905

BAZAR - KUPUJI

OHLASY
Hezké a zajímavé čtení a hlavně toho není
moc, ale často.
Milan/Přelouč

 Adobe CS6 na MAC - Design
Standard či Master Collection

Děkuji za pravidelný přísun novinek. Sám to
nemám čas sledovat a takto na stříbrném
podnose každý týden je super.
David/Jihlava

M
 acMini
 koupím řezací plotr
 Koupím dřevěnou kasu na písmovinu
— inzerce —

Opět mě na konci týdne potěšilo čtení od vás.
Anežka/Praha

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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