NEJBLIŽŠÍ KURZY
17. prosince Liberec
Marian Mrozek:		

VÍCE

Akt, budoir, glamour foto
18. prosince Liberec
Jan Branč:		

VÍCE

Začínáme: DSLR Nikon
17. prosince Brno
Josef Knápek: Produktová

Internetový magazín o fotografování pro fotografy 

43| 2013

VÍCE

a reklamní fotografie

Akt v Brně: ohlédnutí za kurzem i pozvánka
Mezi velmi oblíbené fotografické kurzy patří v Brně ty zaměřené na akt, ať už to je Daylight nude Roberta Vana, anebo Portrét, glamur, akt s Josefem Knápkem. Připravili jsme pro vás slíbené ohlédnutí hlavně obrazem spolu s pozvánkami na tyto kurzy v příštím
roce. Autory fotografií jsou Robert Vano a Josef Knápek, modelky Dominiku, Nikolu a Karolínu, lektory a akce fotografoveli také
účastníci kurzů, pánové Musil, Běhal a Přikryl. Poslední jmenovaný poskytl své snímky z kurzů Akt s Josefem Knápkem a Výtvarná
fotografie s Lumírem Žemlou a v tomto případě byla modelkou Karolína Koblenová.

Malé obrazové ohlédnutí za
kurzy zaměřenými na fotografický akt jsou přirozeně
hlavně pozvánkou na stejně
zaměřené kurzy, které pro
vás v Brně chystáme v roce
2014, který už pomalu „klepe na dveře“. Na kurzu Akt s
Josefem Knápkem se nejen
naučíte, jak správně použít digitální fotografickou
techniku pro dosažení co
největšího „profesionálního
efektu“, ale také jak ovládat
ateliérové osvětlení a také
jak při tvorbě pracovat s
modelem.

INZERCE

CELÝ ČLÁNEK
+ ODKAZY NA KURZY

Toto číslo bylo distribuováno 48 178 odběratelům
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Akt, glamour a budoir fotografie
Bonus! Fotografování se světly Mrosconi
StudioLight 1200P ve světové premiéře!
Jak název napovídá, nebudeme se věnovat pouze aktu, ale i
příbuzným žánrům, a to budoiru
a glamouru. A 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 „svlíknout sličnou modleku
a cvakat a cvakat“.

 Vzdělávací kurz		

17. prosince 2013 LIBEREC
VÍCE
© Foto: Marian Mrozek

Začínáme: DSLR Nikon

© Foto: Nikon

Digitální zrcadlovka už dávno
není pouze nástrojem profesionálních fotografů. Nejnižší
modely zpřístupnily tyto
skvělé fotografické aparáty
široké veřejnosti a významně tak posunuly kvalitativní
možnosti amatérské digitální
fotografie. Vývoj technologií a
ovládání, které jsou zvláště v
zrcadlovkách zdokonalovány
kladou výrazně větší nároky i na
odbornou znalost fotografa. Pro
zvládnutí veškerého nastavení
a ovládání přístroje nestačí jen
nastudovat manuál. A právě
proto vznikl seminář Seznamte
se svou zrcadlovkou, který vám
usnadní první seznamování s
novou DSLR. Lektorem seminá-

ře je zkušený odborník z Institutu digitální fotografie, který má
technické znalosti i zkušenosti s
potřebami a problémy běžných
fotoamatérů. Seminář je postaven na interaktivní diskuzi, řešení vašich konkrétních potřeb a
na názorných cvičeních.

 Vzdělávací kurz		
Fotografická praxe

18. 12. 2013 LIBEREC
20. 02. 2014 PRAHA
VÍCE

KURZY

Produktová a reklamní fotografie Brno
Workshop je svým zaměřením určen 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. Mějte s sebou vlastní
fotoaparát, nejlépe digitální zrcadlovku s plně nabitou baterií
a výměnnými objektivy. Bylo by dobré donést i nějaké vlastní
pokusy v této oblasti ve formátu JPG, chcete-li provést konzultaci. Lektor také zodpoví vaše dotazy ohledně praktického
vybavení produktového ateliéru.
VÍCE

17. prosince 2013 BRNO

© Foto: Josef Knápek
Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na

IDIF.cz

INZERCE

P
 ro pokročilé
Vzdělávací kurz
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Soutěž PF 2014 tisíckrát a pokaždé jinak
Od začátku prosince soutěžíme o nejlepší
novoročenku na rok 2014. Název soutěže
„PF 2014 tisíckrát a pokaždé jinak“ má
evokovat fakticky nekonečné tvůrčí mož-

nosti, ať už z hlediska invence a fantazie,
ale také zvolené formy. IDIF tuto novou
„zimní“ soautěž připravil ve spolupráci
s hlavním partnerem, jímž je OEHLING

CZ. Na rozdíl od předešlých soutěží, jarní,
letní a podzimní, jsme zvolili širší zadání,
jak je pro „PéeFko“ vhodné. Podívejte se
na podrobnosti v průvodním článku.

INZERCE

POČÍTAČOVÁ UČEBNA IDIF
JE OTEVŘENA TAKÉ PRO
FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY!

Celodenní pronájem PC/Mac učebny včetně projektoru i občerstvení pouze 4500 Kč!
IDIF nově otevřel k pronájmu pro potřeby firem plně vybavenou počítačovou
učebnu na adrese Vlkova 7, Praha 3 - Žižkov
VYUŽIJTE TUTO VÝJIMEČNOU NABÍDKU! Podrobnosti na kancelar@idif.cz!
Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz
.
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Canon CanoScan 9000F Mark II v testu

Tento výkonný a všestranný plochý skener jsme představili jako novinku letos v březnu, k dostání
je od dubna a jeho prodejní cena se pohybuje kolem pěti tisíc korun. V testu jsem se zaměřil hlavně
na skenování fotografií a transparentních předloh – kinofilmů, ať už v pásech, nebo diapozitivů v
rámečcích, a také středního formátu.
Skener využívá bílé LEDky, které snižují
spotřebu energie a minimalizují zahřívací
dobu, tudíž i celkový čas potřebný ke
skenování. Má snadné a rychlé jednodotykové ovládání sedmi tlačítky a umožňuje
skenovat do cloudové služby Evernote

nebo Dropbox. Umožňuje vytvářet různé
PDF soubory včetně vícestránkových zabezpečených a má automatickou korekci
obrazu pomocí technologie FARE Level 3
pro retuš poškrábání a stop po prachu a
pro korekci vybledlého obrazu. To je pro

nás důležitá hlavně při digitalizaci archivních fotografií a filmů. A pro tento účel je
koncipován a velmi dobře vybaven.
PŘEJÍT K RECENZI SE ZKUŠEBNÍMI SNÍMKY

RECENZE

PRONÁJEM ATELIÉRU
IDIF nabízí k pronájmu některé své plně vybavené fotoateliéry. Jeden je v centru Prahy,
kousek od stanice metra Hlavní nádraží, v
ulici Vlkova na Žižkově. Ten má plochu 80
m2. Druhý ateliér je v Brně a v současné
době má plochu 70 m2.

AK ŽHA
TU VÁ
AL
ITA
!

Oba fotografické ateliéry jsou kompletně
zařízeny profesionálním studiovým vybavením značky FOMEI. To obsahuje až šest
záblesků, stabilní studiová světla, stropní
systém i přenosné stojany, fotografický stůl,
dálkově ovládaná pozadí v několika barvách
šíře 2,75 m a další příslušenství.

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

INZERCE

PODÍVEJTE SE NA PODROBNOSTI!
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Vy se ptáte, my odpovídáme
 DOTAZ:
Dosloužil mi asi stoletý stativ a uvažuji o koupi nového, fotím krajinu, ale
i v poměrně nepohodlných podmínkách, poradíte mi vhodnou volbu pro
zrcadlovku s objektivy od 24mm až po 400mm. Nabídka je úžasná, ale jak
vybrat správně? Karel

INZERCE

 ODPOVĚĎ REDAKCE:
Při výběru je dobré brát v úvahu i způsob použití stativu, což souvisí s typem
hlavice, způsobem připevnění fotoaparátu a možnosti manipulace s ním. Někteří
fotografové na krajinářskou fotografii preferují 3D hlavy s rychloupínací destičkou před kulovými, neboť jim lépe slouží pro snímání panorám a také proto, že
po uvolnění se hlava může pohybovat všemi směry. Ale moderní kulové hlavy
mají ovládací prvky, díky nimž jsou veškeré obavy zbytečné. Důležité jsou i
rozměry stativu a materiál, z něhož je vyroben (uhlíkový nebo čedičový kom-

43 | 2013

05

OHLASY

 Poděkování za stálý přísun novinek o fotografování a fototechnice.		
Ivan/Jaroměř
 Výborné čtení a hafo informací s prolinkem, je

to rychlé a přitom toho není na týden zase moc :-)
				Aleš/Byšice
 Asi to píše každý, ale za sebe vám děkuju, díky
iZINu jsem zase začal fotit, jen jsem si namísto analogu pořídil digitální zrcadlovku a moc mě to baví.
				Václav/Plzeň
pozit, hliníkové slitiny, ...), zvláště, musí-li obstát za silného
nárazového větru, anebo za deště a sněžení. Doporučujeme
vyzkoušet před nákupem, je-li to jen trochu možné!

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz
.
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Secese/Vitální umění 1900:		
aplikace pro mobily a tablety
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
k výstavě Secese/Vitální umění 1900
připravilo aplikaci pro chytré mobilní

telefony a tablety. Interaktivním způsobem představuje tvůrce, předměty a
souvislosti dané epochy. Můžete se tak
jedinečným způsobem seznámit s
dobovou módou,
plakátem, interiérem, uměleckými
spolky i vizuálním
stylem, organickou, geometrickou
a ornamentální
secesí, a tématy jako
je pohyb duše či
femme fatal.
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VÝSTAVY, AKCE, TIPY

Novinky cpress
v prosinci
Computer Press připravil na prosinec dvě
zajímavé knižní novinky. Nás přirozeně
zaujala hlavně publikace Expozice a
světlo v digitální fotografii. Ze stručné
anotace obsahu lze předpokládat, že
obsah je pojat šířeji, než pouze z hlediska primárního vztahu exponometrie a
„světla“ jako takového.

Jiří Toman v Domě U Jonáše
Do 16. března 2014 můžete navštívit
rozsáhlou výstavu fotografií, fotomontáží, koláží, ilustrací, kreseb a drobných
objektů, která představuje tvorbu Jiřího
Tomana, přítele a žáka Josefa Sudka.

Východočeská galerie v Pardubicích ji instalovala v Domě U Jonáše na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Kurátorem
a autorem výstavy i editorem obsáhlého
katalogu je Vít Bouček.

Výběr bezplatné
řádkové inzerce
 Hledám práci

u Rychlá, pečlivá, flexibilní grafička ...
Stylové návrhy, zlom, DTP, webdesign,
u
ilustrace a komiksy ...

Kompletní reklamní produkce.
u

 Nabízíme práci

Operátor velkplošného tisku (interiér,
u
bez laminace) na strojích HP, ...

Grafik/webdesignér v grafickém studiu.
u 

 Bazar - prodávám

SOUTĚŽ
Hrajeme o DSLR Canon EOS 100D, kterou
věnuje Canon. Výherce/výherkyně bude
vylosován/-a ze správných odpovědí na soutěžní otázku. POZOR: Jako vždy soutěžíme
na webech IDIFu, nikoli zde, a to do 20. 12.
 Soutěžní otázka:
Co dělá systém Hybrid CMOS AF II?
a) Zaručuje ostré snímky za špatných světelných podmínek				
b) Automaticky vybírá nejlepší režim snímání
c) Nepřetržitě ostří během snímání

u
Výsek - příklop Kohimont M-750
Sponzorem soutěže je Canon.

formát B2 (52x72), perfektní stav, ...

u Používaný, ale plně funkční 20“ iMac,
Mid 2007, procesor 2 GHz Intel Core
duo, pamět 4 GB 667 MHz DDR 2, ...

KOMPLETNÍ NABÍDKU INZERÁTŮ
MÁTE K DISPOZICI ZDE!

VÝHRA A SOUČASNĚ I NÁPOVĚDA

ANKETA

 Najdete na portálu Fotografovani.cz.

IDIF.cz

Fotografovani.cz

MujMac.cz

Grafika.cz

INZERCE
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