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Fujifilm představuje nový Instax
Square SQ10
První instantní fotoaparát čtvercového formátu s hybridní technologií.
Spojení technologií digitální fotografie a systému instax přináší výrazně vyšší kvalitu fotografií a možnosti pokročilých úprav
ještě před tiskem
FUJIFILM Corporation oznámila, že 19. května 2017 uvede na trh nový model instax SQUARE SQ10, první hybridní instantní
fotoaparát s novým filmem se čtvercovým formátem instax SQUARE. Model SQ10 je první hybridní přístroj řady instax
vybavený digitálním obrazovým snímačem a technologií pro digitální zpracování obrazu, což umožňuje zásadně zlepšit
kvalitu výsledných snímků před jejich vytištěním. Nový systém posouvá kvalitu aparátů instax mnohem dále a fotografům
umožňuje přidat kreativní a umělecké vyjdáření do jejich fotografií pomocí intuitivního rozhraní navrženého speciálně pro
model SQ10.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 51 597 odběratelům

KURZY

Akt na černobílé fotografii
Černobílé fotografie se všeobecně považují za fotografie umělecké. Avšak důvody proč tomu tak je jsou spíše praktické. Na černobílé fotografii zelená,
hnědá, modrá či červená skvrna vypadá jako stejná denzita šedé barvy, takže nedokonalosti pokožky se zcela eliminují. Přesto fotit černobíle není
jednoduché, právě to co nám pomáhá sjednotit pleť, nám ale zároveň znemožňuje dostatečně odlišit ostatní doplňky na fotografii.

více na

Rodinné foto
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 a stanete se rodinným
fotografem, který bude schopen nafotit vše!

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Novinky - fotoaparáty
Chris Schmid - focení
v divočině
Cenami ověnčený fotograf zachytil úchvatné záběry africké
divoké přírody a zaznamenal tvrdou realitu života v divočině
Fotograf Chris Schmid vyrazil na úchvatnou fotografickou
expedici na suché solné pláně v Namibii.
Fotografování bylo součástí Chrisova dokumentu „The African
Survivors“, filmování a fotografování ohrožených druhů vAfrice,
vněmž sleduje, jak se stejná zvířata chovají odlišně vrůzných
prostředích.
Tajemnou krásu divočiny obohacuje pohled objektivem
fotoaparátu Sony RX10 III, který kombinuje rozšířený superzoom
24-600mm 25x svýkonným senzorem. Tento fotoaparát dokáže
zachytit úchvatné detaily, přivelkém přiblížení
více na

POLAGRAPH
Polagraph – je kamenný obchod a malá galerie na pražském Žižkově, kde Vám rádi poradí s výběrem polaroidu či analogového
fotoaparátu a filmů,
můžete využít jejich služeb a navštívit mimořádnou výstavu:
DanVojtěch/SpiritofIronMan
(11.4. - 30.5.2017)
Přestože se Dan věnuje hlavně digitální fotce, pro zdokumentování triatlonového závodu Iron Man na Havaji se rozhodl použít
instantní materiál, a sice velkoformátový fotoaparát Linhof a polaroidové filmy New55 formátu 4×5 palců. Fotografie jsou naprosto
unikátní nejen technologií velkoformátového Polaroidu, se kterou se dnes setkáte opravdu výjimečně, ale také tím, že se jedná
o neopakovatelné záběry špičkových sportovců při jednom z nejnáročnějších závodů na světě. Projekt vznikl za podpory RedBull
Photography. Na výstavě jsou k vidění originály fotografií.
více na

Výstava velkoformátových fotografií,
grafik a kreseb na Kampě
Praha je světová – už 25 let v UNESCO!
Na pražskou Kampu se vrací výstavní panely s velkoformátovými výjevy z historie.
Hlavním tématem je významné výročí 25 let od zapsání Pražské památkové rezervace do prestižního seznamu světového dědictví UNESCO.
Návštěvníci na výstavě uvidí známé i méně známé grafiky a mapy Prahy, vybrané fotografie, kresby spojené s historií hlavního města i dosud
nepublikované plány a výkresy.
Osmatřicet výjevů ukáže kolemjdoucím neobvyklé pohledy na místa v památkové rezervaci. Výstava začne 6. května a potrvá do 4. června
2017.
Exteriérovou výstavu Praha světová pořádá Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Medialogue. Devatenáct oboustranných v noci
nasvícených panelů umístí organizátoři přímo v ulici Na Kampě.
Cílem projektu je srozumitelnou a názornou formou představit historické, urbanistické, umělecké i přírodní hodnoty historické Prahy. Expozice
bude přístupná denně 24 hodin. Speciální panely navíc umožňují efektní noční nasvícení.

více na

Fomei Proof case
Jedná se o velice odolné a pevné kufry, které poskytnou maximální ochranu vašemu vybavení při náročném cestování a špatném
počasí.
Kufr se dá využít skoro v každém odvětví, fotografové proof kufry oceňují zejména pro přepravování fotoaparátů, objektivů a
například bateriových blesků a příslušenství.
Fomei Proof case
Stupeň odolnosti IP67:
Zaručuje, že se do kufru nedostane prach a lze ho ponořit do vody po dobu 30 minut do hloubky 1 metru.
Tepelná odolnost:
Kufr vydrží teploty od - 20°C do 80°C.
více na
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VÝSTAVY

Setkání s Robertem Vano
Světoznámý fotograf, který je známý především svými mužskými akty,
portréty, zátiším či záběry architektonicky zajímavých scenérií.
Na setkání Robert Vano představí svou novou knihu Memories, bude
promítat na tisíc fotografií z různých etap své tvorby od počátků po
současnost.
Datum konání: 9. 5. 2017
Místo konání:
Kulturní centrum Duchcov - Masarykova 9, Duchcov 419 01

více na

Prague Photo 2017
Jubilejní X. ročník veletrhu fotografie PRAGUE PHOTO
25. – 30. dubna 2017, Kafkův dům
V Kafkově domě se představí 26 vystavujících subjektů. Bude možné zhlédnout
nejširší plejádu jednotlivých fotografů, galerií a společností zabývajících se fotografií,
prezentovány budou originály téměř 150 autorů, a to jak současných, tak i klasiků.
Stále populárnější jsou tzv. pop-up prezentace jednotlivých autorů - letos např. Magdalena
Bláhová, Iveta Kopicová, Gabina Fárová, Martin Stranka, Antonio Cossa, své kolekce
uvedou Mimo Space, Galerie Gambit, Vintage Photography aj. Výjimečné budou
prezentace portfolií Jaromíra Funke, Emily Medkové a Josefa Sudka.
Zvláštní expozice Czech Field Studio uvede ukázky projektu Český člověk jako vzpomínku na jeho tři autory - Ivana Lutterera, Jana Malého a
Jiřího Poláčka.
Vedle českých umělců se představí i fotografové z Itálie, Slovenska, Francie, Saudské Arábie a Finska.
Tradičně PRAGUE PHOTO uvede obsáhlou sekci tvorby nejmladší generace fotografů – studentů a čerstvých absolventů sedmi odborných škol
(Slezská univerzita Opava, Západočeská univerzita Plzeň, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Vysoká škola výtvarných umění Bratislava,
Střední a vyšší odborné školy Michael, Pražská fotografická škola).
Přehlídka je již tradičně doplněna bohatým doprovodným programem - letos především představení projektů se zahraničím (Itálie) , setkání s
autory v jednotlivých expozicích, křty fotografických publikací.
více na

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.
Soutěžní otázka:

HLEDÁM PRÁCI

Kdo je autorem fotografií z výstavy „ Tiché krajiny „?
a) Antonín Kanta
b) Jiří Bartoš
c) Karel Kuklík

 GRAPHIC DESIGNER / WEB DESIGNER
 Grafik – Kreativec
 Grafik s volou kapacitou
 Nabízím služby jako fotograf-externě

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI





nápověda
Výherce soutěže z minulého čísla: paní Lenka Blažková

DOTAZ ČTENÁŘŮ
Dotaz:

Odpověď:

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o radu či spíše Váš názor
jaký fotoaparát pořídit pro začínající fotografa. Dceři je 16
let a momentálně se baví fotografováním a to nejčastěji
pomocí mobilního telefonu a cestovního kompaktu. Z
kategorií fotoaparátu bych preferoval digitální zrcadlovku
s možností plně manuálního nastavení v cenové relaci cca
10 – 20 tisíc Kč. Rád bych pořídil fotoaparát, se kterým si
může „očichat“ techniku fotografování a rozhodnout se
zda je to jen momentální záliba nebo trvalejší koníček,
ono to u teenagerů není vždy jasné. Z tohoto důvodu
nechci pořídit zbytečně drahý přístroj, který se nakonec
bude používat v auto režimu o dovolené. Zvažoval jsem
i koupi použitého přístroje, ale s ohledem na mizivé
zkušenosti se obávám koupě hezky vypadajícího střepu.
Předem Vám děkuji za Váš názor.

Vážený pane Suchý,

Parádní články, vždy si rád počtu.
Ivan/Plzeň
Super čtení a vymazlený design. Palec nahoru.
Patrik/Příbram
Skvělé typy na výstavy. Moc mě baví číst iZIN,
vždy se dozvím něco nového.
Mirka/Brno

T
 iskař flexo/ofset
O
 bchodník z oboru
O
 nline Marketing Executive

BAZAR - PRODÁVÁM

z Vašeho dopisu je zřejmé, že se nad situací
zamýšlíte zcela vážně a směřujete k pečlivě
promyšlenému rozhodnutí.

M
 IMAKI JV3, HP 5000 + příslušenství
 Prodám Nikon D7000
 Prodám nový monitor ACER

Fotoaparát pro začínajícího fotografa je však
„pouze“ nástroj a proto naše doporučení zní:

BX320HKymjdpphz 32“ IPS 4K UHD

 Prodam Elgato Eye TV SAT - DVB-S2

Absolvovat „začátečnický“ kurz (pro první
přiblížení stačí i jednodenní), kde se Vaše dcera
dozví od profesionálů základní TECHNICKÉ
parametry ovládání fotoaparátu.

BAZAR - KUPUJI

Absolvovat kurz tam, kde si můžete zapůjčit
fototechniku a nákup odložit až po osahání si
některých těchto fotoaparátů a jejich příslušenství.
Poskytovatelů je mnoho, profesionálních již méně
😉  (něco o  tom  víme) a s  technikou  na  půjčení v 
širším měřítku už jen hrstka.
Při kurzu Vám lektor bude schopen poradit, a
protože (např. IDIF) není prodejcem, bude Vám
radit jak optimálně skloubit set (tělo objektiv) pro
začínající fotografku. Takový postup zpravidla
prohloubí zájem i znalosti a vede i k úspoře
peněz, když se poté nakupuje jen skutečně
potřebné vybavení. Rozdíly mohou být v rozdílu
5-10tis. Kč a to jistě stojí za to jít na věc „od lesa“..

A
 dobe CS5, CS 5.5 nebo CS6 pro WIN
 iPhone 5S nebo SE 64gb Space Grey
 Koupím řezačku Adast maxima
minimálně šíře 107 - 115cm

 Koupím síťový adapter na foto.
Pentax ist DS

— inzerce —

OHLASY

G
 rafický design / DTP / Web

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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