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Martin Hájek:

Základy kompozice: jak na působivé snímky

1. března LIBEREC

Robert Vano:

Daylight nude

Toto číslo bylo distribuováno 48 436 odběratelům

více na více na

Více na

A’ Design Award & Competition je každoročně se konající mezinárodní designová soutěž světového 
významu. Je organizována v širokém spektru kreativních oborů, aby zvýraznila jen ty nejlepší 
designéry všech disciplín.

Zúčastněte se soutěže
A‘ Design Award & Competition

„A‘ Design Prize“ je vytoužený a rozsáhlý 
balík cen pro vítězné designéry a zahrnuje 
významný mezinárodní certifikát v 
kovovém rámu, pozvánku k exkluzivní 
gala noci v Itálii, online i offline výstavu 
oceněných projektů a jejich plakát 
formátu A2, tištěnou ročenku projektů v 
pevné vazbě, speciální 3d tištěnou trofej 
v luxusní černé truhle, překlad projektu 
do 20 a více jazyků k opravdovému 
zpřístupnění světovému publiku, 
exkluzivní rozhovor s vítězem soutěže, 
přípravu a distribuci tiskové zprávy, 
licenci k používání „A‘ Design Award 
Winner“ loga, propagaci oceněných 
prací pomocí tisíců dalších publikací, 
zveřejnění v médiích našich obchodních 

partnerů, zařazení do World Design 
Rankings (světový žebříček designu), 
přístup k rozsáhlým marketingovým a PR 
nástrojům a ani to ještě není vše.

— inzerce —

www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaklady-kompozice-jak-na-pusobive-snimky-1126cz
www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/robert-vano-daylight-nude-1390cz
http://www.grafika.cz/rubriky/souteze/zucastnete-se-souteze-a-design-award-amp-competition-165857cz/


2 Internetový magazín o fotografování pro fotografy 7 | 2014

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Každý začínající fotograf po náročném 
„souboji“ s technikou hned logicky 
obrátí svou pozornost před objektiv 
(do hledáčku). Začne řešit kompozici, 
výraz a vyváženost fotografie. Jenže 
ouha! Vytvářet intuitivně, kompozičně 
správné snímky, zároveň si ohlídat práci 
s fotoaparátem a vyhnout se běžným 
přehmatům, není vůbec snadné. Stačí 
chybné zaostření nebo špatná expozice, 
popř. nevyhovující hloubka ostrosti či 
špatně zvolené ohnisko... k tomu ještě 
připočtěme špatnou kompozici a je 
vymalováno!

Toužíte po změně, chcete vidět a zažít nové 
věci? 

Zajímá vás, jak k fotografování aktů 
přistupuje světoznámý a respektovaný 
fotograf Robert Vano? Pak právě pro vás 
je připraven tento jedinečný workshop. 
Naučíte se jak má probíhat komunikace 
mezi fotografem a modelkou, jak 
přistupovat k tématu a jak vnímat světlo. 
Vidět mistra aktů při práci je opravdu 
zážitkem.

Spojení lidského těla a přirozeného světla 
je kombinace, která dovedla mnoho 
fotografů na vrchol jejich slávy. Není 
zapotřebí drahých světel a přesto můžete 
docílit fotografií z titulních stran. Pokud k 
tomu přidáte obnažené lidské tělo, pak jsou 
uchvacující fotografie takřka na spadnutí.

Základy kompozice:
jak na působivé snímky

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky 
28. února 2014 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
1. března 2014 LIBEREC

Robert Vano: 
Daylight nude

více na

více na

KURZY

www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaklady-kompozice-jak-na-pusobive-snimky-1126cz
www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/robert-vano-daylight-nude-1390cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafi ka.cz  Fotografovani.cz  a .

více na

Tamron se nedávno blýsknul jedním 
ze svých vůbec nejpovedenějších skel – 
středním zoom objektivem 24-70mm se 
světelnosti f/2.8 a optickou stabilizací. 
Tato novinka přinesla vynikající 
obrazovou kvalitu, srovnatelnou i s 
výrazně dražšími konkurenty!

Nyní tento - jeden z předních 
(alternativních) výrobců optiky pro 
digitální fotogaparáty, představuje 
dvojici zbrusu nových teleobjektivů 
28-300mm a 16-300mm, vybavených 
optickým stabilizátorem (VC) a 
množstvím nejnovějších technologií. 
Jde o dva totožné objektivy s tím, že 28-
300 je navržen pro FX (full-frame) DSLR, 
zatímco 16-300 pro APS-C zrcadlovky.

Více na

Canon uspořádal dne 19.2. tiskovovu 
konferenci, na které představil aktuální 
novinky: od kompaktních fotoaparátů, přes 
foto tiskárny Pixma až po novou digitální 
zrcadlovku EOS 1200D nebo špičkový kompakt 
Powershot G1 X Mark II. Pojďme se nyní 
společně podívat na novinky podrobněji...
Canon představuje novinky pro následující 
období! Od nových fotografi ckých tiskáren a 
multifunkcí řady Pixma (iP, iX, MX a Selphy) 
přes kompaktní fotoaparáty Powershot 
a Ixus, digitální videokamery Legria (HF-
R) až třeba po špičkový kompakt řady G1 
nebo zbrusu novou digitální zrcadlovku 
EOS 1200D. Jednou z novinek je také “EOS 
průvodce” aneb váš virtuální pomocník 
na cestě za lepšími fotografi emi! Na své si tak 
přijdou jak nenároční uživatelé a začátečníci 
ve světě fotografi e, tak i fotografi čtí nadšenci 
a pokročilí uživatelé. My si nyní v kostce 
přiblížíme ty nejzajímavější novinky z řad 
digitálních fotoaparátů, foto tiskáren a 
příslušenství.

Canon představuje
(před)jarní nášup novinek

Tamron uvádí
dvojici širokorozsahových 
skel

www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/canon-predstavuje-pred-jarni-nasup-novinek-165882cz
/www.fotografovani..cz/novinky/novinky---prislusenstvi/tamron-uvadi-dvojici-sirokorozsahovych-skel-165862cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

více na

— inzerce —

Vyhlášeny nové termín konání rekvalifikačního kurzu!!!!  
Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu kancelar@idif.cz pro Prahu. Zašleme vám závaznou přihlášku, rozpis hodin 
a vyučovaných témat. Počet rekvalifikantů je omezený. Prosíme pro operativní domluvu o zaslání i telefonického čísla.

Práce v oblasti portrétní, technické, 
reportážní a reklamní fotografie

REKVALIFIKAČNÍ KURZ

Hlavní výhody studia v IDIFu

 Možnost po celou dobu studia konzultovat s lektory Vaše fotografické práce a získat nové inspirace

 Důsledně praktický přístup lektorů vycházející z mnohaleté praxe

 Maximálně 12 účastníků v kurzu - maximální prostor pro praktické uplatnění

 Každý účastník má k dispozici při práci vlastní PC/Mac dle vlastní volby

 Dva plně vybavené ateliéry v centru Prahy každý o výměře 70 m2

 7 profesionálních fotografů a odborníků v oboru pro výuku různých témat

 Postupná a komplexní výuka včetně důsledného vyhodnocování domácích prací

 Bohatá možnost využívat ateliér a PC učebnu pro vlastní samostudium

 V případě nemoci účastníka možnost náhrady výuky na některém z kurzů IDIFu

 Úspěšní absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci na obor „Fotoreportér“na základě akreditace
 MŠMT Pronájem ateliéru pro vlastní tvorbu v rámci 7,5 hodin v ceně kurzu

http://www.idif.cz/rekvalifikace/
https://www.fotolab.cz
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Zkouší nové technologie a možnosti, 

přesahuje do architektury, malby  

i módního designu. Více než třicet roků 

učí mladé lidi, zformovala „slovenskou 

novou vlnu“ úspěšných fotografů, 

kteří dodnes zásadně ovlivňují českou 

fotografickou scénu. Svým tvořivým 

přístupem významně ovlivnila velkou 

část střední a mladé generace slovenské 

umělecké scény.

Milota Havránková spojuje ve své tvorbě 

více uměleckých disciplín současně.

Pekingskou intelektuální komunitou 
uznávaná autorka je ženou spisovatele 
Liu Xiaobo. Ten byl v roce 2009 uvězněn 
za svůj otevřený dopis čínské komunistické 
straně, v němž požadoval otevřenou diskuzi 
o zavedení demokracie v zemi a který 
podepsaly desítky tisíc čínských občanů 
včetně předních zástupců akademické  
a umělecké scény. Poté, co byl v roce 2010 
Liu Xiaobo oceněn Nobelovou cenou míru, 
byla jeho žena Liu Xia bez soudního procesu 
odsouzena k domácímu vězení a od ledna 
2011 je téměř bez jakéhokoliv kontaktu  
s okolním světem.

MILOTA - poutavá výstava fotografií v Praze
Nenechte si ujít výstavu 
Miloty Havránkové v Galerii 
FotoGrafic

Tichá síla Liu Xia
Básnířka a fotografka Liu Xia 
je ve své zemi zakázanou 
autorkou. Její dílo je v Číně 
možné vidět pouze v soukromí 
nebo na internetu.

více na

VÝSTAVY

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/milota-havrankova-milota-165887cz
www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/ticha-sila-liu-xia-28-2-9-6-2014-165888cz
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Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

SOUTĚŽ

OHLASY

DOTAZ ČTENÁŘŮ

Výherce této soutěže obdrží:

knihu Večery s fotografem

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Kolik hodin je možné zdarma využít 
ateliér při rekvalifikačním kurzu?

a)   3 hodiny
b)   7,5 hodiny
c)    11 hodin

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Grafička /2D/ - volná kapacita

  dtp operátorka na zkrácený úvazek

  Grafička - Ostrava a okolí

  Grafik 2D/3D externě

NABÍZÍME PRÁCI

  DTP operátor / grafik (brigáda)

  Prodej fotografických služeb

  Hledáme grafika/grafičku

  FTV Prima – After Effects - grafik/
kompozitor

BAZAR - PRODÁVÁM

  Apple USB klavesnice a USB mys

  prodám eMac

  Prodám 17“ macbook pro

  Inkoust náplň 85 Light Cyan 69ml 
do HP Designjet 130

BAZAR - KUPUJI

  Topaz moment 3.5

  Stroj pro vazbu V2, délka bloku min 
420mm

  sítotik. poloautomat

  kulatičku rohů

Dotaz:

S novou zrcadlovkou NIKON (vánoční 
dárek) se mi nedaří fotografie tak, jako 
s kompaktem a přitom se řídím návodem 
a snad mám vše nastavené správně. Kde 
může být chyba?

Iveta

Fajn čtení a dobré tipy. Díky celé redakci 
a pošlete další!

David / Velvary 

 

Novinky o fotografování grátis 
až do domu, tomu říkám servis. A 
poděkování za takovou super práci.

Olda / Benešov  

Luxusní a neuvěřitelně aktuální iZIN. 
Žádné dlouhé texty a jen rychlé zprávy. 
Výborně, to se mi moc líbí.

Pavlína / Zlín

Odpověď:

Pokud jste dosud fotografovala kompaktním 
fotoaparátem, je to velký přechod v kvalitě 
přístroje a jednoznačně doporučujeme účast 
na odborném kurzu přímo pro fotoaparát 
NIKON. Např. IDIF (www.idif.cz) pořádá 
specializované kurzy s předními odborníky 
na zn. NIKON. Zrcadlovky NIKON patří 
ke špičce v oboru a není pokud zvládnete 
technické ovládání fotoaparátu, budete 
mít krásné fotografie, se kterými budete 
spokojená.

nápověda

Výherce soutěže z minulého čísla: Magda Drábková, e-mail: magdadrabkova@centrum.cz

http://www.grafika.cz/bazar/
www.idif.cz/rekvalifikace/

