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3. března BRNO

Lumír Žemla:

Výtvarná fotografie: Tvořte vlastní světy

7. března LIBEREC

Milan Holenda:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 
fotografie, úroveň ZAČÍNÁME

4. března PRAHA

Martin Hájek:
Tajemství noci: krása noční fotografie

Toto číslo bylo distribuováno 48 482 odběratelům

více na více na více na

Více na

Kurz Akt, Glamour a Budoir fotografie

již 10. 3. 2014!!!
Jak již sám název napovídá, 
nebudeme se věnovat pouze AKTu, 
ale i příbuzným žánrům a to BUDOIRu 
a GLAMOURu. Každopádně budeme 
fotit „nahé, nebo téměř nahé“ ženy:). 
Ukážeme si různé techniky svícení 
a to nejen v amatérském pojetí, ale 
především v tom profesionálním. Těšit 
se můžete na speciální svícení (Para, 
Fresnel, ringflash). Kurz je určen všem, 
kteří se chtějí naučit více, než jen 
svlíknou modleku a „cvakat a cvakat“.

Jak již sám název napovídá, 
nebudeme se věnovat pouze AKTu, 
ale i příbuzným žánrům a to BUDOIRu 
a GLAMOURu.

— inzerce —

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/vytvarna-fotografie-tvorte-vlastni-svety-161775cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-uroven-zaciname-165767cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/tajemstvi-noci-krasa-nocni-fotografie-1343cz
http://www.idif.cz/kurzy/akt-glamour-a-budoir-fotografie-165103cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Otevřete s námi bránu do světa nespoutané 
fantazie. Pojetí manipulované fotografie 
pomocí počítače dnes prakticky dává 
neomezené možnosti výtvarných 
postupů. Lze tak nezvykle přistupovat 
k vlastním fotografiím, můžete vytvářet 
neobvyklé koláže, fantaskní obrazy, 
můžete popustit uzdu své fantazii a začít 
tvořit svůj svět. Pomůžeme vám pochopit 
proces vzniku fotografiky, jak krok 
za krokem postupovat a jak výtvarně 
dotáhnout svůj záměr do finální podoby.

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.

Noc je fascinující! Pro některé může být 
synonymem strachu či něčeho negativního, 
na fotografy však má efekt často zcela 
opačný. Z noci na nás dýchá především 
klid, pokora, tajemství, dávka mystiky ale 

i jedinečná atmosféra a... „světlo“. A přesně 
to se často promítá právě do nočních 
snímků, které tak mají naprosto jedinečnou 
a nenapodobitelnou atmosféru.

Výtvarná fotografie: Tvořte vlastní světy

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé 
3. března 2014 BRNO

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
7. března 2014 LIBEREC

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
4. března 2014 PRAHA

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít
krásné fotografie, úroveň ZAČÍNÁME

Tajemství noci: krása noční fotografie

více na

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/vytvarna-fotografie-tvorte-vlastni-svety-161775cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-uroven-zaciname-165767cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/tajemstvi-noci-krasa-nocni-fotografie-1343cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

více na

Perspektiva ve fotografii představuje 
silný výrazový prvek! Můžeme ji cíleně 
využít ve svůj prospěch (ke zdůraznění 
nebo potlačení prostorového dojmu 
v obraze)! Stejně tak se nám však 
perspektiva může postarat o spoustu 
krušných chvilek, stačí, když práci s ní 
nezvládneme! Naštěstí máme spoustu 
nástrojů, jak perspektivně špatné 
snímky opravit. Například Adobe 
Lightroom...
Nejprve si připomeňme, co nám vlastně 
perspektiva ovlivňuje. Obecně platí, 
čím blíže jsme, tím perspektivu více 
zdůrazníme. Krátká snímací vzdálenost 
tedy vnáší do obrazu silný prostorový 
efekt. A naopak, z čím větší vzdálenosti 
fotografujeme, tím více prostorový 
efekt potlačíme (snímek pak působí 
“ploše”). Abychom to neměli tak 
snadné, výsledný pespektivní dojem 
nám ovlivňují i další faktory (bohužel ty 
méně žádoucí). Perspektivu nám ovlivní 
také úhel snímání a potažmo i kvalita 
a konstrukce objektivu. Širokoúhlá skla 
trpí tzv. “Soudkovitým zkreslením” 
(sbíhání linií směrem k okrajům snímku). 
Čím delší ohnisko (přední čočka 

vypouklejší) tím výraznější zkreslení. 
Další problém často představuje náš 
snímací úhel! Je-li příliš nerovnoměrný, 
nejvzdálenější body na fotografii se 
nepříjemně deformují právě vlivem 
sbíhání linií. Laicky řečeno: “vršky” 

snímků vytvářejí “flašku”, což je typické 
pro snímky architektury (typicky: 
budovy, komíny, věže, kostely atd.).

Více na

Základní rychlost modelu GTX 750 činí 1 059 
MHz, po přetaktování však dosahuje 1 137 
MHz. Rychlost modelu GTX 750 Ti byla z 1 072 
MHz zvýšena na 1 150 MHz - nejnovější 3D hry 
si proto můžete vychutnat bez sebemenšího 
zpomalení i v rozlišení 2 560 × 1 600 a se 
zapnutými maximálními detaily. Karty GTX 
750 Ti a GTX 750 nabídnou prachotěsné 
ventilátory prodlužující jejich životnost nebo 
odolné napájecí komponenty Super Alloy 
Power zajišťující lepší stabilitu. Oba modely 
obsahují nástroj GPU Tweak, který usnadňuje 
jejich přetaktování, což umožní využít plný 
potenciál karet.

Realistická grafika
Karty GTX 750 Ti a GTX 750 podporují 
nejnovější rozhraní DirectX 11.2 (až po API 
verze 11_0), které umožňuje hardwarovou 
GPU teselaci. Výsledkem je detailnější 
geometrie v prakticky každé herní scéně. 
Zásluhou technologie NVIDIA PhysX se hráči 
mohou těšit také na mnohem přesnější 

simulaci fyzikálních vlastností reálného světa, 
včetně dynamických efektů, jako jsou exploze, 
zčeřená voda a trosky, které se chovají jako 
ve skutečném světě.

Grafické karty pro 3D hry
- ASUS GTX 750 Ti a GTX 750

Perspektiva ve fotografii: Jak na ni?

http://www.grafika.cz/rubriky/3d-grafika/graficke-karty-pro-3d-hry-asus-gtx-750-ti-a-gtx-750-165898cz
http://www.fotografovani.cz/fotopraxe/zakladni-postupy1/perspektiva-ve-fotografii-jak-na-ni--165970cz
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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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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Až do 6. 4. 2014 můžete navštívit výstavu 

fotografií v galerii Rudolfinum v Praze

Výstava sleduje momentku, snímek 

pořízený amatérem pro osobní potřebu, 

coby zdroj inspirace pro další fotografické 

oblasti, především uměleckou fotografii 

v americkém kontextu.

Momentka, spontánní zachycení 

banálního okamžiku, minimálně 

režírované a s malým ohledem 

na uměleckou nebo žurnalistickou 

konvenci, plné červených očí, 

uřezaných hlav, netěsnících závěrek 

a hypersaturace z drogerie, tvoří zásadní 

část objemu fotografické produkce 

během celého 20. století a právě teď 

globálně metastazuje pomocí sociálních 

sítí. Výstava vypráví dějiny snapshotové 

estetiky jako příběh provokativní 

deníkové intimity, poezie všedního dne 

a rychlého a chytlavého spodního proudu 

ulice, periodicky oživujících strnulou 

uměleckou a komerční praxi primitivní 

silou neuváženého gesta. Absurdita 

triviálního, sex, večírky, adolescentní 

úrazy, naivita, noční koupání, intenzivní 

teď, pokojové rostliny, život v médiích 

a skrze média: snapshot je rock‘n‘roll 

fotografie.

Mimořádná možnost shlédnout díla tohoto 
světoznámého českého fotografa.
Výstava prodloužena už jen do 5. 3. 2014

František Drtikol (1883-1961) byl prvním 
českým fotografem světového významu. 
Nejtalentovanější student fotografické 
školy v Mnichově, potom slavný 
fotograf, pozvedávající českou fotografii 
z provincionalismu na evropskou úroveň 
a získávající nejprestižnější ocenění 
na výstavách po celém světě, ale také osamělý 
tvůrce, jehož odmítala většina představitelů 
avantgardy, o němž se mnoho let nepsalo 
a který zemřel téměř zapomenut.

Galerie Rudolfinum:
The Snapshot Aesthetic Revisited

netradiční výstava fotografií v Praze

František Drtikol: Akty z let 1923-1929
Poslední příležitost shlédnout unikátní díla Františka Drtikola před ukončením výstavy v Opavě.

více na

VÝSTAVY

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/galerie-rudolfinum-the-snapshot-aesthetic-revisited-165952cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/frantisek-drtikol-akty-z-let-1923-1929-165953cz
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Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

SOUTĚŽ

OHLASY

DOTAZ ČTENÁŘŮ

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč
na fotografické kurzy IDIF

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Co znamená zkratka IDIF?

a) Internetová digitální fotografie
b) Institut digitální fotografie
c) Informační dálnice internetové
 fotografie

—
 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:

Zkouším vyfotit noční snímky a stále 
to jsou docela málo vykreslené detaily, 
v čem je ta finta? Abych to upřesnila, 
fotím zrcadlovkou ze stativu.

Jana

Děkuji za pravidelné informace. 
Fotografování je mým koníčkem a takto 
mě to příjemně připomenete.

František / Polička

 

Zase jste mi udělali radost a zároveň 
vyplnili konec týdne fajn čtením 
o fotonovinkách a akcích. Moc dík! 

Tomáš / Trutnov  

Do redakce posílám poděkování za váš 
iZIN. Pravidelně mi pomáhá relaxovat 
a myslet na svou zálibu místo práce. 
Andrea / Praha

Odpověď:

Dobré noční snímky působí magickým 
dojmem, ale jako každá fotografická 
disciplína (portrét, architektura, makro...), 
i noční fotografie má řadu specifických technik 
a kromě knih a odborných rad doporučujeme 
osobní kontakt a společné focení s někým, 
kdo to skutečně již ovládá. Na www.idif.cz 
najdete i kurzy zaměřené na tuto disciplínu 
s praktickým fotografováním noční prahy pod 
vedením zkušeného lektora.

nápověda

Výherce soutěže z minulého čísla: Lubomír Douděra, e-mail: lubomir.doudera@tiscali.cz

http://www.idif.cz/o-nas/
http://www.grafika.cz/bazar/

