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Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné fotografie,
úroveň ZAČÍNÁME,
22. 5. 2014 v LIBERCI
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? Příjďte 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!
Já jsem začínal fotit s digitálem před 18-ti
lety, a už tehdy to dovedl. Přesto, že měl
pro dnešní dobu směšné rozlišení 2,1 mil.
pixelů.

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
25. května 2014 LIBEREC
více na

— inzerce —
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KURZY

Začínáme: DSLR Canon
Digitální zrcadlovka, zkráceně DSLR,
již dávno není pouze nástrojem
profesionálních
fotografů.
Nejnižší
modely
zpřístupnily
tyto
skvělé
fotografické aparáty široké veřejnosti
a významně tak posunuly kvalitativní
možnosti amatérské digitální fotografie.
Zároveň však kladou i výrazně vyšší nároky
na fotografa po stránce fotografických
znalostí a zvládnutí veškerého nastavení
a ovládání přístroje. A právě proto
vznikly semináře Seznamte se..., které
vám usnadní první seznamování s novou
DSLR.

více na

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
22. května 2014 PRAHA

Produktová a reklamní fotografie pro pokročiléII
Tento workshop je svým zaměřením
určený pro zkušenější fotografy a pro
absolventy kurzu Základů reklamní a
produktové fotografie.
Soustředíme se více na složitější práci v
ateliéru, jako jsou předměty z kovu, skla,
porcelánu a také si ukážeme některé
způsoby fotografování jídla. Pokud jste
si to někdy vyzkoušeli, víte, že se jedná
o náročnou práci a klidně nad jedním
snímkem strávíte spoustu hodin. Proto
se v tomto workshopu zaměříme na
praktické ukázky a hlavně řešení Vašich
problémů, na které narážíte při své práci.
Ukážeme si konkrétní situace a triky, jak
se s nimi vypořádat.

více na

V
 zdělávací kurz
Pro pokročilé
15. května 2014 BRNO

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Super fotoaparát s rozlišením 570 MPix
Dnešní digitální fotoaparáty disponují
běžně rozlišením okolo cca 15 MPix. U
špičkových plnoformátových zrcadlovek
(tzv. FF nebo FX) není v současnosti
ničím výjimečným už ani rozlišení
dvojnásobné (okolo 24 MPix). Půjdeme-li
ještě dále a podíváme se třeba na takové
středoformáty (high-end v oblasti
profesionální fotografie typu Hasselblad,
Mamiya), ty dosahují rozlišení od 50

MPix výše. Zrovna nedávno uvedl Ricoh
novinku Pentax 645Z s 51,4 MPix. A co
takhle fotogaparát, který má rozlišení
ještě 10x větší?
Přesně! Nejnovější a nejvýkonnější
digitální fotoaparát na světě má rozlišení
570 Mpix a jen jeho snímač zabere
poměrně velkou část výrobní haly! Ne,
nejedná se o žádný apríl, ačkoli nejde o

fotoaparát, který by se dal běžně pořídit.
Na světě existuje zatím jeden kus, který je
již od přelomu roku 2012/2013 v ostrém
provozu. Již loni na podzim uveřejnil
první fotografie, jednalo se o 8 miliard
let staré hvězdné záření...

více na

Nejnovější fotoaparáty řady NX uspokojí
profesionální i amatérské fotografy
Kompaktní fotoaparáty NX30 a NX mini
nabízí pokročilé funkce, vylepšenou
flexibilitu,
rychlou
konektivity
a
jednoduché sdílení.
Společnost Samsung Electronics Co.,
Ltd., přední světová společnost v
oblasti digitálních médií a digitální
konvergence, uvedla své letošní klíčové
fotoaparáty řady NX také na český trh.
Kompaktní fotoaparát NX30 navazuje
na úspěchy svých předchůdců, nejnovější
model se tak vyznačuje jedinečnou
kvalitou fotografií a dosud nejvyšším
výkonem. SMART fotoaparát NX mini
je pro změnu nejtenčím fotoaparátem s
výměnnými objektivy na světě.

více na

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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Samsung představuje
GALAXY K Zoom – nový hybrid mezi
smartphonem a fotoaparátem
GALAXY K Zoom kombinuje špičkové
funkce fotoaparátu s mobilním zážitkem
ze zařízení Samsung GALAXY.
Společnost Samsung Electronics Co.,
Ltd., uvádí nový smartphone zaměřený
na fotografování s názvem Samsung
GALAXY K Zoom.

Jedná se o chytrý telefon, který
spojuje moderní digitální technologie
fotoaparátu se špičkovými vlastnostmi
přední řady produktů Samsung GALAXY.
Novinka vyniká možností snadného
zachycení snímků, reálnou optikou a
prvotřídním designem.

Nabízí tak uživatelům mobilní řešení
pro vytváření profesionálního vizuálního
obsahu pomocí hravého a snadno
ovladatelného zařízení.

— inzerce —

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

více na

Internetový magazín o fotografování pro fotografy

18 | 2014

5

VÝSTAVY

Výstava Jazz World Photo
Ještě do 23. 5. 2014 můžete shlédnout
krásnou výstavu fotografií profesionálních
jazzových fotografů z různých koutů světa.
V minulém roce odstartoval Patrick Marek ve spolupráci s
Galerií města Trutnova a festivalem Jazzinec první společnou
výstavu profesionálních jazzových fotografů z různých koutů
světa.
Letošní ročník je koncipován jako otevřená celosvětová
soutěž pro amatéry i profesionály. Přihlásilo se přes sto
zájemců, nejlepší tři snímky vybere porota složená z
fotografů i hudebníků: Ivan Prokop, Patrick Marek, Jiří
Turek, Dan Bárta, Jiří Kučera a Tomáš Katschner. K výstavě byl
vydán katalog a hlavní cena, jejímž autorem je akademický
sochař Štěpán Málek, byla vyhlášena na festivalovém finále
29. března 2014.

více na

Vlastimil Bečvář: Pozdní sběr 2014
Dne 13.5.2014 bude slavnostně zahájena unikátní výstava
fotografií Vlastimila Bečváře - Pozdní sběr 2014.
Když jsem víc jak před padesáti lety pověsil svůj první fotoaparát
kolem krku, asi jsem už podvědomě tušil, že největší síla
fotografie patrně nespočívá v uměle naaranžovaném zátiší, ale
v zachycování nezachytitelného.
V uchopení ubíhajícího času, v polapení chvíle, která se již nikdy
nebude opakovat.
Po studiu v letech 1985 - 1989 jsem absolvoval Institut výtvarné
fotografie ( IVF ), posléze v roce 1990 se IVF začlenil pod
filozoficko-přírodovědeckou fakultu Slezské univerzity v Opavě
pod současným názvem Institut tvůrčí fotografie.

U této fotografie mi to vyšlo dokonale. Čekal jsem, jak pan
Thoma zareaguje, jestli na mne nepošle strážníky, aby mne
hlídali, jak parkuji. Dopadlo to dobře. K Vánocům 2008
dostal pan Thoma mou zarámovanou fotografii jako dárek od
manželky. A na víc s osobním věnováním prezidenta republiky,
které jsem zprostředkoval a zařídil. Pro mne je tato fotografie
vzácná, není náhodná, viděl jsem, jak se primátor špulí a zvedá
obočí. Je to zachycený okamžik. Myslím, že je vzácná i pro pana
Thomu, prý ji měl pověšenu ve své kanceláři na radnici.
Výstava bude probíhat od 13.5.2014 do 13.6.2014

Největší fotografický „úspěch“? V roce 2007 jsem v konkurenci
228 fotografů z Česka a Slovenska a 3.104 snímků, uspěl v
prestižní Czech Press Photo v kategorii Lidé, o nichž se mluví.
Porota vybrala mou fotografii pro výstavu pětiset fotek na
Staroměstské radnici v Praze. Má reportážní fotografie zachytila
primátora Juraje Thomu, na níž mu doslova lezou oči z důlků,
když se dívá na Václava Klause. Pokud fotím lidi, snažím se do
fotek dostat dvojsmysl a humor.
Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .

více na
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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:
Který lektor vede kurz „Portrétní
fotografie v přirozeném prostředí“, který
bude v Liberci 5. června?
a) Jaromír Funke
b) Mikoláš Aleš
c) Aleš Funke

G
 RAFIK, DTP, WEBDESIGNER
M
 ladá grafička hledá příležitost
L oga a propagační materiály
IDEA MAKER/COPYWRITER

NABÍZÍME PRÁCI
G
 rafika/zlomaře pro lámání a grafiku

Sponzorem soutěže je:

zavedeného časopisu

G
 rafik
D
 TP JM
 s azba a typografie knih
nápověda

BAZAR - PRODÁVÁM

Výherce soutěže z minulého čísla: Magda Drábková

A
 pple Tunderbold Display
 Apple iMac 24“, 2.4GHz C2D, 4GB

DOTAZ ČTENÁŘŮ

RAM, 320GB HDD

Dotaz:

Odpověď:

Čím to je, že upravené fotky před tiskem
jsou krásně syté a vytištěné jsou bledé, i
když na monitoru to je „ONO“?

Důvodů rozdílu zobrazení na monitoru
s vytištěnou fotografií může být řada.
Nejprve je třeba správně kalibrovat monitor,
kalibrace zajistí věrnost barev v zobrazení.

OHLASY
Děkuji za fotografický e-zin. Příjemné a
zajímavé zpestření na konec týdne.
Marta/Praha
Vaší redakci za el. fotomagazín díky a
fotografování zvláště! Prima čtení a nacpáno
novinkami. Super.
Bořek / Český Krumlov
IZIN je od vás velmi dobrý počin pro každého
fotografa. Dík a zase v pátek pošlete nový...
Jarda / Děčín

Pen & Touch

 Stohová řezačka papíru

Další věcí je tiskárna. Pokud je skutečně
určena pro tisk fotografií, pak je třeba
dodržet pokyny výrobce (originální barvy
jsou sice dražší, ale rozdílná kvalita od
„jiných“ je často viditelná i z dálky :-)
Nesmíte zapomenout ani na vliv papíru, na
který fotografie tisknete, i zde platí, že si za
kvalitu připlatíte, ale na výsledku to bývá
hodně poznat. Nepíšete, jakou tiskárnu
používáte, ani jaký monitor používáte.
IDIF má nyní v testu vynikající fototiskárnu
s možností vyzkoušení pro veřejnost při
specializovaných kurzech. Pokud tedy
neuvažujete, že byste tisk fotografií
zadala profesionálům (např. Foto Škoda
a pod.), doporučuji absolvovat alespoň
profesionální školení či kurz s odborníky.

BAZAR - KUPUJI





— inzerce —

Klára

 Grafický tablet Wacom Bamboo 3

Koupím iMac 21“, 24“
Lis na hrníčky
Koupím Adobe PS a AI CS5 +
Síťový adaptér k MacBook Pro

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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