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krásné fotografie, ZAČÍNÁME

více na více na

Kromě soutěží Professional (pro 

profesionální fotografy), Open 

(otevřená), Youth (pro mladé 

fotografy) a Student Focus (pro 

studenty fotografie) se nyní také 

hledá nejlepší fotograf z České 

republiky, který získá tzv. národní 

cenu.

Cenami Sony World Photography 

Awards se každoročně odměňují 

nejlepší světoví fotografové. 

Soutěž je otevřená všem 

fotografům. Celé fotografické 

odvětví ji uznává jako  silný 

hlas, který může podstatně 

formovat fotografickou kariéru 

vítězů i finalistů soutěže. Každý 

rok soutěž láká nové talenty i 

uznávané autory a světovému 

publiku představuje nejlepší 

fotografická díla světa, která 

vznikla v předchozích 12 měsících.

 Národní cenu pro Českou 

republiku udělovanou v rámci 

fotografické soutěže Sony World 

Photography Awards 2016 získal 

snímek Martina Raka „Záře“. „Je 

pro mě velikou ctí být vybrán z 

tolika talentovaných fotografů 

z České republiky, navíc v tak 

prestižní soutěži, jako je Sony 

World Photography Awards,“ 

komentuje Rak svůj úspěch v 

soutěži. Za své umístění získal 

fotoaparát Sony ILCE-7M2K.

Fotografové mohou nyní 

přihlašovat své snímky zdarma 

do některé ze čtyř soutěží v rámci 

Sony World Photography Awards: 

Professional, Open, Youth a 

Student Focus na webových 

stránkách www.worldphoto.org. 

Tyto stránky, které nedávno prošly 

redesignem, nabízejí zviditelnění 

jednotlivým fotografům a 

přihlásit se do soutěže je nyní 

snadnější než kdykoliv předtím.  

Do české národní soutěže (Czech 

Republic National Award) budou 

přihlášeni čeští státní příslušníci, 

kteří se přihlásili do některé z 

deseti kategorií v soutěži Open.

Do ročníku 2017 byly také 

zařazeny ve všech soutěžích nové 

kategorie, které mají motivovat 

fotografy k tomu, aby posouvali 

hranice ještě dále.

Sony World Photography Awards 2017
Největší fotografická soutěž světa - Sony World Photography Awards 2017 je nyní 
otevřená přihláškám. Soutěž pořádá organizace World Photography Organisation  
a ročník 2017 je desátým jubilejním.

více na

http://www.idif.cz/kurzy/akt-na-cernobile-fotografii-172546cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/reportaze1/sony-world-photography-awards-2017-173016cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

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.

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 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.

Akt na černobílé 
fotografii

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 
fotografie, ZAČÍNÁME

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
10. června 2016 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
11. června 2016 PRAHA

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/akt-na-cernobile-fotografii-172546cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
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Společnost Rollei uvádí na náš trh řadu polarizačních, přechodových, 

ND a UV filtrů pro profesionální použití. Nové filtry se vyznačují 

vysokou kvalitou materiálu, zpracování a povrchovou nano úpravou. 

Vysoká věrnost barev: chyby v podání barev způsobuje, pokud útlum 

světla nepokrývá celé viditelné světelné spektrum. Pro fotoaparáty se 

viditelné světlo pohybuje v rozmezí 420 nm až 680 nm. Čím vyšší je 

míra útlumu světla, tím menší je množství viditelného světla, které 

proniká do filtru a spektrální křivka pak není plochá. Pokud světlo 

může proniknout filtrem rovnoměrně, tak nedochází ke skreslování 

barev a filtry Rollei tento důležitý požadavek splňují.

 BenQ, světová jednička na trhu s herními monitory, a ZOWIE, uznávaný výrobce 

profesionálních eSport periferií, spojují své síly a představují pod názvem ZOWIE by 

BenQ portfolio produktů pro eSport.

Takto označené profesionální herní monitory, myši, podložky a další příslušenství 

budou na českém a slovenském trhu dostupné již počátkem června. Později je budou 

následovat také klávesnice a headsety.

Specifikem značky ZOWIE je úzká specializace na špičkové herní příslušenství nejvyšší 

kvality pro profesionální hráče počítačových her. Tomu odpovídá i firemní zázemí, 

tvořené bývalými hráči, kteří mohou do každého produktu promítnout bohaté 

praktické zkušenosti a reálné požadavky na funkčnost i ergonomii.

ZOWIE by BenQ

více na

více na

Aktuální kauza s nalezenou chybou protokolu používaném v systému 

smartphonů ukazuje, že bezpečnost v oblasti mobilní komunikace je 

vážně narušena. Pro všechny, kteří si na ochraně soukromí zakládají 

a zároveň se nechtějí či nemohou mobilní komunikace vzdát, je tu 

GranitePhone.

GranitePhone - telefon, který nikdo 
odposlouchávat nebude

více na

Profesionální fotografické filtry s nano 
povrchem

http://www.grafika.cz/rubriky/reportaze/granitephone-telefon-ktery-nikdo-odposlouchavat-nebude-173014cz
http://www.grafika.cz/rubriky/reportaze/zowie-by-benq-173012cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/profesionalni-fotograficke-filtry-s-nano-povrchem-173013cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

3,5” disk nabídne kapacitu a výkon, který ocení 

grafici, hráči a všichni uživatelé s velkými nároky.

Toshiba Europe GmbH (TEG) Storage Peripherals 

Division (SPD) rozšiřuje nabídku prémiových 3,5” 

pevných disků X300 o nový model s kapacitou 8 

TB.

Tento disk je určen náročným uživatelům, jakými 

jsou například grafičtí návrháři nebo hráči, kteří 

od pevného disku očekávají vysoký výkon, velkou 

kapacitu, rychlost a spolehlivost.

 

Nejnovější přírůstek do rodiny X300 je ideální 

volbou pro stolní počítače určené pro práci, hraní 

i náročné domácí využití. Nabízí 6,0 Gbit/s SATA 

rozhraní a funkce, které zvyšují výkon a ochranu 

dat. Disk zajišťuje rychlý a bezpečný zápis i přístup 

k uloženým datům. Umožňuje plynulé zálohování 

velkých souborů, průběžné ukládání v průběhu 

hraní, editaci fotografií či videí i práci s více 

programy najednou.

Toshiba 8TB interní pevný disk

více na

— inzerce —

http://www.grafika.cz/rubriky/reportaze/toshiba-8tb-interni-pevny-disk-173015cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Zveme Vás na výstavu španělské fotografky Cristiny Garcíi Rodero, která 2. 
června v 18:30h v Institutu Cervantes představí svou výstavu “S otevřenou 
pusou”.

García Rodero je považována za jednu z nejvýznamnějších osobností v 
historii španělské fotografie. V roce 2009 se jako první Španělka stala členkou 
fotožurnalistické agentury Magnum Photos.

García Rodero obdržela celou řadu mezinárodních ocenění, mimo jiné cenu 
W.Eugena Smithe za humanistickou fotografii (1989) a Španělskou národní 
cenu za fotografii (1996). Jedním z jejích nejznámějších děl je „Okultní 
Španělsko“. Věnovala mu 15 let své práce a dostala za něj ocenění „Book of 
the Year Award“ na festivalu fotografie v Arles.
 

Nenechte si ujít výstavu Davida Tureckého, jednoho z předních 
českých portrétních fotografů, který bude od 31. května 
vystavovat svoje polaroidové snímky v galerii Polagraph. Při 
své práci se David setkává s mnoha zajímavými lidmi, ať už na 
poli českém, tak při mnoha foceních v zahraničí. Fotografuje 
pro přední české magazíny a časopisy, a proto na Davidových 
snímcích uvidíte známé osobnosti z mnoha oblastí, ať už 
kultury a umění, byznysu, vědy či politiky. Každá fotografie 
existuje v jediném exempláři a je doplněna podpisem 
portrétované osobnosti.
 
Právě tak vznikl nápad zachytit při jeho profesním focení i daný 
okamžik, kdy měl možnost se s těmito lidmi osobně setkat a 
fotografovat je, v mnoha případech jako dosud jediný český 
fotograf. „Dlouho jsem přemýšlel jakým způsobem zachytit 
tento okamžik a právě forma polaroidových snímků mi přišla 
vůči mé práci jako ojedinělá a něčím výjimečná. V instantní 
fotografii nehledám umění, ale spíše cestu, jak vystihnout 
vzpomínku na okamžik s danou osobností, což jsem se snažil 
podtrhnout signováním,“ vysvětluje autor.
 
V tomto pop-artovém projektu David shledává jistý časosběr, 
ve kterém by rád pokračoval i v budoucnu. „Mým záměrem 
je vytvořit polaroidovou sbírku autorských fotografií, která 
bude díky tomu, koho jsem na nich zachytil a zároveň se mi na 
ně podepsali, zajímavou výpovědí o dnešní době,“ doplňuje.
 

Cristina García Rodero - S otevřenou pusou

David Turecký 

VÝSTAVY

více na

více na

www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz
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Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

SOUTĚŽ

OHLASY

DOTAZ ČTENÁŘŮ

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Kde se koná výstava Cristiny Garcíi Rodero “S otevřenou pusou“?

a) Clam-Gallasův Palác
b) Galerie Portheimka
c) Institut Cervantes

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Dělám Webdesign, který má smysl

  Digitální tisk

  DTP operátor – grafik na HPP

  Kreativní webdesigner a kodér

NABÍZÍME PRÁCI

  Montážník

  Operátor výroby v reklamě

  Grafik - DTP operátor

  Grafik/čka a DTP operátor/ka.

BAZAR - PRODÁVÁM

  Eye-One Display 2 - kalibrační sonda

  Originální tonery do tiskárny Xerox 
Phaser 7800, nové, nepoužité

  Fixační jednotka Canon IR C 4080

  KONICA MINOLTA R2 SUPER 1000

BAZAR - KUPUJI

  MUTOH / MIMAKI

  Rolová laminace

  laminátor

  Epson Stylus 9600 pro

Dotaz:

Proč potřebuji více než jeden objektiv?

Alžběta/Plzeň

Skvělé články, tipy a výstavy! Palec nahoru.

Milan/Kroměříž

Úžasné novinky ve fotografii. Těším se na 
další iZIN.

Pavla/Jablonec

Kurzy IDIFu jsou nejlepší v celé ČR. 
Profesionální vybavení a lektoři, kteří umí 
vysvětlit co a jak dělat abyjste měli co nejlepší 
výsledky.

Aleš/Praha

Odpověď:

Počet objektivů opravdu záleží na situaci, 
vašem rozpočtu a vašich koníčcích. 
Většina fotoaparátů je předem balena se 
standardním objektivem 18-55 mm nebo 
18-80mm . Pro průměrného uživatele 
by to mělo stačit, ale v závislosti na 
tom, co rádi fotografujete, byste mohli 
potřebovat jiný objektiv. Například, 
pozorovatel ptáků by často potřeboval 
teleobjektiv, aby mohl správně 
vyzoomovat a získat detailní obraz.

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Adéla Kolmanová

nápověda

http://www.grafika.cz/bazar/
www.fotografovani.cz

