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Akt na černobílé fotografii

Luminografie – kresba světlem
v exteriéru
více na

více na

Fomei představuje nové
ateliérové vybavení
Fomei představuje nové produkty
pro léto 2016.
Nová řada blesků pro náročné
amatéry a profesionály.
Studiové blesky Digitalis Pro S
Studiové blesky, které potěší
náročné amatéry i profesionály
jsou dodávány ve výkonech
200, 400 a 600 Ws. První co Vás
překvapí je velký FND display,
takže i ve tmě Vašeho fotostudia
perfektně uvidíte na nastavený
výkon blesku. Inovací je možnost

regulace po f1,0 nebo f0,5
výkonu. Záruka na studiové
blesky je 5 let.
Digitalis Pro S
Flashmeter Polaris Karat
Polaris Karat překvapí nejen
svými funkcemi, ale i dobře
čitelným LCD displejem. Novinkou
je například měření doby trvání
záblesku a poměru záblesku vůči
okolnímu světlu. Co nás ale dál
potěší je snadná ovladatelnost
pomocí ovládání ve spodní

straně zařízení. Propracovaná
ergonomie je samozřejmostí.
Flashmeter Polaris Karat
Odrazný panel 100x220 cm/bílýčerný
Profesionální
odrazný
panel, který jsme vyrobili na
přání profesionálního fotografa
Tomáše Třeštíka. Odrazný panel
je skvělý do fotostudia, ale velmi
rychle panel složíte pokud za
fotografováním cestujete.

Toto číslo bylo distribuováno 50 362 odběratelům

více na
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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.

V
 zdělávací kurz
Pro pokročilé
2. července 2016 PRAHA

více na

Luminografie – kresba světlem v exteriéru
Luminografie, malba světlem, kresba světelnou tužkou
nebo iluminace (anglicky illumination) se ve fotografii
označuje fotografování světelných zdrojů, jako jsou
například světla ze svíčky, pochodně nebo elektrické
svítilny - většinou v pohybu.
Díky dlouhé expozici pořízené fotoaparátem na stativu
zanechají pohybující se světelné stopy.

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
3. července 2016 PRAHA

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Sony MDR-XB50
S létem obvykle přichází příval dobré nálady
a s ním i příval hudby, která k celkové pohodě
zkrátka patří. Letos si obzvlášť přijdou na své
milovníci klubové hudby se zvýrazněnými
basy. Společnost Sony jim vyšla vstříc stylovými
sluchátky MDR-XB50 ze série Extra Bass.

více na

Nový širokoúhlý objektiv Panasonic
s ohniskem 12 mm je určený pro
krajinářské fotografy
Robustní provedení s odolnými prvky proti vlhkosti a prachu
potěší především uživatele fotografující často v drsných
přírodních podmínkách
Nový vysoce světelný objektiv Panasonic LEICA DG SUMMILUX
12 mm f1,4 ASPH¹ nabízí profesionální konstrukční i
obrazovou kvalitu. Krajinářským fotografům poslouží při
komponování rozmáchlých širokoúhlých záběrů.
více na

Toshiba Tecra A50-C
Nový koncept profesionálního hliníkového notebooku
Toshiba Tecra A50-C se samostatnou grafikou poprvé na
našem trhu.
Toshiba Europe GmbH představila poprvé na českém a
slovenském trhu profesionální notebook Tecra A50-C.
Jedná se o nový koncept notebooku s matným 15″ Full HD
displejem, který designem vychází z populární magneziové
řady Tecra Z50 a těží z 30letých zkušeností společnosti
Toshiba s vývojem a výrobou přenosných počítačů.

více na
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Samsung Galaxy J5 a J7 v prodeji na
českém trhu
Nové smartphony Galaxy J5 a J7 nabízí pokročilé
fotografické funkce, rychlé mobilní připojení
a velký sAMOLED displej v elegantním těle s
kovovým rámečkem za dostupnou cenu.
Samsung představil na českém trhu nové modely
Galaxy J5 a J7 pro rok 2016. Oproti předchozím
modelům vynikají oba smartphony střední třídy
řadou vylepšení, jako je přepracovaný kovový
design, lepší světelnost fotoaparátu nebo větší
operační paměť a kapacita baterie.
V elegantním těle s kovovým rámečkem je osazen
5,5“ sAMOLED displej u modelu Galaxy J7 a
5,2“ sAMOLED displej u modelu Galaxy J5. Oba
telefony jsou vybaveny výkonnými procesory a
2 GB RAM pro spolehlivý výkon a multitasking.
Funkce Smart Manager se stará o optimální využití
paměti a procesů zatímco Ultra Power Saving
mode v případě nouze prodlouží životnost baterie,
kterámá kapacitu 3 300 mAh u modelu Galaxy J7 a
3 100 mAh u modelu Galaxy J5.

více na
— inzerce —

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

Čeněk Folk - Fragmenty
V říši za realitou se nacházejí světy, jež jsou mnohým očím dobře skryty. Ač jsou spjaty se světem lidí, platí v nich jiná pravidla. Neživé předměty
ožívají, živé organismy zanikají a převtělují se do jiných forem. Těchto světů je nekonečně mnoho a vzájemně se protínají jak mezi sebou, tak
se světem reálným. Nelze však předvídat, kdy a kde k takovému protnutí dojde. Dochází k němu nahodile a místa střetu lze často identifikovat
podle přítomnosti silné, obtížně popsatelné energie.
Klasická analogová fotografie je vhodným nástrojem k odhalování takových míst. Vděčí za to své schopnosti reflexe reality a současně
neschopnosti její manipulace. Lze samozřejmě namítat, že médium klasické fotografie vnímání reality manipuluje například už jen samotnou
redukcí trojdimenzionálního prostoru na dva rozměry. To je fakt, který je potřeba přijmout. Mimo to je zde však obraz okolního světa modifikován
pouze vyjmutím jeho části z celku. Fragmenty naší reality, zbaveny svého kontextu, mohou nám následně sdělit též cosi o realitách paralelních,
jejichž otisky se tu a tam podaří zaznamenat na filmový pás. Název
souboru deseti bromostříbrných fotografií v sobě zahrnuje ještě další
význam: celek je sestaven z fragmentů několika větších fotografických
cyklů, jejichž restrukturalizací a vzájemným propojením vznikají opět
nové významy.

více na

Mixed Metaphors
Prague College ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze s potěšením uvede druhou část výstavy lektorských prací, která tentokrát nese název „Mixed
Metaphors“. K vidění bude fotografické dílo lektora Kryštofa Kříže a George Allena, vedoucího umělecké fakulty School of Art Design. Tato výstava nabízí další
příležitost, jak prozkoumat tvůrčí zájmy pedagogů umělců, kteří napomáhají Prague College být dynamickou institucí, jakou bez pochyby je.

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:

 Dělám Webdesign, který má smysl
 Digitální tisk
 DTP operátor – grafik na HPP
 Kreativní webdesigner a kodér

Kdo je autorem fotografií z výstavy “Fragmenty“?
a) Jaromír Funke
b) Čeněk Folk
c) Karel Cudlín

NABÍZÍME PRÁCI

Sponzorem soutěže je:






nápověda

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Hrodek

O
 perátor výroby v reklamě
G
 rafik - DTP operátor
G
 rafik/čka a DTP operátor/ka.

E
 ye-One Display 2 - kalibrační sonda
 Originální tonery do tiskárny Xerox

Dotaz:

Odpověď:

Koupil jsem si použitý (bazarový)
objektiv, pečlivě jsem zkontroloval, jestli
není poškrábaný. Na fotkách jsou ale
vidět malé skvrny, kde je chyba?

Příčina může být ve vnitřní nečistotě
objektivu
(drobná
smítka,
jemný
písek,…), doporučujeme nechat objektiv
vyčistit autorizovaným servisem. Z
naší zkušenosti Vám objektiv nejlépe
profesionálně vyčistí v AWH servisu
(Vinohradská 100, Praha 3)

Phaser 7800, nové, nepoužité

 Fixační jednotka Canon IR C 4080
 KONICA MINOLTA R2 SUPER 1000

BAZAR - KUPUJI





OHLASY
Děkuji vám za týdenní souhrn aktuálních
informací o focení.
Ota/Beroun

M
 ontážník

BAZAR - PRODÁVÁM

DOTAZ ČTENÁŘŮ

Oldřich/Semily

6

MUTOH / MIMAKI
Rolová laminace
laminátor
Epson Stylus 9600 pro

Super čtení o focení :-) Focení je moje hobby
a izin mě to každý týden připomene.
Ondřej/Karlovy Vary

— inzerce —

Moc díky za váš foto iZIN.
Irena/Jilemnice
Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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