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21. února PRAHA

25. února LIBEREC
26. února PRAHA

Marian Mrozek:

27. února PRAHA
Martin Vobořil:

Aleš Funke:

Ateliérová technika

Základy reklamní a produktové fotografie

Portrétní fotografie
více na

v přirozeném prostředí

více na

více na

Robert Vano: Daylight nude
Nenechte si ujít jedinečné focení s Robertem Vanem,
již 1.3.2014 v Liberci.
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.
Více na

— inzerce —

Toto číslo bylo distribuováno 48 372 odběratelům
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KURZY

Základy reklamní
a produktové fotografie
Právě v tomto kurzu poodhalíme tajemství
reklamní fotografie. Naučíme se vnímat
světlo, předmět a použijeme profesionální
svícení k dosažení maximálního působení
snímku, abychom v závěru zjistili, že
nafotografovat obyčejnou skleničku není
vůbec legrace.

Seminář je určen bez omezení všem
nadšeným
fotografům.
Jedinou
podmínkou je schopnost ovládat základní
funkce svého fotoaparátu.

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
27. února 2014 PRAHA

více na

Ateliérová technika
Snad každý fotograf, nadšený amatér
(tedy vlastně skutečný profesionál) někdy
toužil po vlastním studiu. Velká hala, hooooodně zábleskových světel, odrazných
desek a kdejakých vychytávek. Když se
k němu konečně dopracoval, zjistil, že
ho vlastně nepotřebuje. Megalomanství
není v tomto odvětví sice na škodu, ale ne
za každou cenu.

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
21. února 2014 PRAHA

Již řadu let provozuji „rental servis“ ateliérové techniky a za tu dobu jsem leccos
viděl. Nejednoho frajera, který „svlíkal“
modelku už ve dveřích, nebo pána co si
koupil Nikon D4 a přesvědčoval mně, že
nejlépe se fotí na programovou automatiku „P“ ...s klasickými studiovými blesky:(
Přijďte mezi nás, ať nejste jako zmínění
„frajeři“:)

více na

Vlastníte digitální fotoaparát a chcete se
naučit pořizovat pěkné portrétní fotografie vašich přátel, dětí, příbuzných nebo
pěkné fotografie z dovolené? Naučíme
vás jak v přirozeném prostředí zhotovit
snímky, jaké vám budou vaši přátelé závidět! Fotografovat budeme jak v exteriéru, tak v „domácím ateliéru“, který si

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
25. února 2014 LIBEREC
26. února 2014 PRAHA

více na

můžete postavit sami doma. Jak připravit
„ateliér“ v domácím prostředí vás naučíme v rámci kurzu.

© Foto: Aleš Funke

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

© Foto: Aleš Funke

Portrétní fotografie
v přirozeném prostředí
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Samopřilnavý papír:
prostě přilne a drží (fototisk)
Trh s polygrafickými a tiskovými produkty
i službami je zastoupen širokou škálou
technologií, materiálů a nabídek, zaměřených
pro různé typy koncových zakázek (indoor
tisk, outdoor tisk, reklama, publikování),
vč různých způsobů dokončování. Chcete-li
v dnešní době klienta zaujmout, musíte přijít
s něčím novým, neokoukaným, což je čím dál
těžší!
Řešením může být nezvyklá kombinace
zaběhnutých, fungujících systémů. Tím
vytvoříte zajímavou alternativu ke stávajícím
službám, produktům, technologiím, které
rázem získají přidanou hodnotu v podobě
příznivější ceny, větší rychlosti, flexibilitě,
odolnosti atd.
více na

Sony QX10 a QX100
- revoluce v japonském stylu
Na fotoparáty typu Mirrorless neboli
“NE-zrcadlovky” už jsme si zvykli,
společnost Sony však jde ještě dál
a uvádí na trh foťák (resp. hned dva)
bez těla! Jako tělo totiž poslouží
smartphone s iOS nebo Android. Sony
QX10 a 100, to je „pouze“ objektiv (Carl
Zeiss), vybavený velkým snímačem, vč.
veškerého potřebného vnitřku, pouze
display chybí. A ten obstará právě
chytrý telefon.
Společnost Sony už zase experimentuje,
ovšem tentokrát je to pokus vážně
neotřelý. Seznamte se s fotoaparátem,
u nějž výrobce usoudil, že tělo je tak
trochu přežitek. To zde totiž nahradí
chytrý mobil s operačním systémem
iOS nebo Android. Jinak novinka
je samozřejmě vybavena snímačem
a vším potřebným. Snímky se ukládají
na MicroSD nebo Memory Stick Micro
a QX10/100 (jak se fotoaparáty jmenují)
váží jen 179g.

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

Práce v oblasti portrétní, technické,
reportážní a reklamní fotografie
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.

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

více na
— inzerce —

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

Miloň Novotný:
Londýn 60. let
Výstava představuje legendární soubor
fotografií, který díky uvolněné atmosféře
pražského jara získal svou knižní podobu
již v roce 1968.
Současně s výstavou se po vice než 45
letech uskuteční i reedice publikace
Londýn v nakladatelství KANT s novou
předmluvou Josefa Mouchy:
„Kniha vydaná poprvé roku 1968 si
podržela nadčasovou kvalitu. Nemusíme
být ale pamětníky, abychom ocenili
suverenitu,
kosmopolitní

s

níž

fotograf

přístav

ústí

zachytil

omezeno

na

místopis.

Jistá

zašlost

Temže

významu britského impéria se promítla

a zároveň osobitě vystihl náladu města,

do duší jeho obyvatel. Právě to fotograf

udávajícího

letům.

rozpoznal a osobitě podal. Ke knize

Neobyčejně složité téma ovšem není

se nevracíme ani tak kvůli námětu:

tón

v

šedesátým

mezníkem se v příběhu fotografie stala
hlavně svým pojetím.“
více na

Známý opavský fotograf se představuje svou
kolekcí fotografií s krajinnou tématikou.
VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGALL v Ostravě zahájilo 23.1. 2014 slavnostní vernisáží výstavu
krajinářských fotografií známého opavského fotografa Jiřího Nováka, kterou stojí za to vidět.......
Jiří Novák fotografuje od roku 1968. V letech
1971 – 1972 absolvoval Krajskou lidovou
konzervatoř v Ostravě, obor výtvarné
fotografie. Účastnil se se svými fotografiemi
mnoho soutěží a výstav.
Je zkušeným a vyzrálým autorem, který
uspořádal několik samostatných výstav, např.
v Havířově, Jeseníku, Příboře, Ostravě a Opavě.
Zúčastnil se i několika kolektivních výstav.
Hlavním tématem jeho tvorby je krajina, kterou
dokáže zobrazit v celku i detailu, velmi často
osobitým autorským rukopisem.
Snaží se o vyjádření pocitů a nálad, které
v něm krajina vyvolává. Jeho fotografie – to
je romantické zaměření s výrazným citem pro

jedinečnost přírody a fotografickou kompozici.
Umí vyjádřit tvar a rozehrává hru světla.
Jeho sdělení jsou srozumitelná. K prezentaci
své tvorby nepotřebuje podbízivé způsoby
moderní techniky. Představuje čistou,
pravdivou fotografii.

Ostrava
Autorská galerie české fotografie
Vernisáž proběhla ve čtvrtek
23. 1. 2014 v 17. 00 hodin.
Výstava potrvá do 9. 4. 2014.

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 certifikát v hodnotě 700 Kč

HLEDÁM PRÁCI

Soutěžní otázka:

G
 rafik aj. s vlastním zázemím,
EXTERNĚ

kaz
u
o
p
ový
k
r
á
D

Ve kterém z ateliérů IDIFu se koná
nejbližší kurz s Robertem Vanem?
a) BRNO
b) LIBEREC
c) PRAHA

6 | 2014

nápověda
Sponzorem soutěže je:

G
 RAFIK/DTP - 18 LET PRAXE
G
 rafik/-čka brigáda
G
 rafika s nápadem a dobrou cenou

č
K
00

7

notě
v hod

osti
olečn
od sp

NABÍZÍME PRÁCI
G
 RAFIK/DTP OPERÁTOR
C
 hceme schopného détépáka/čku
G
 RAFIK/GRAFIČKA-ADMINISTRATIVNÍ
ASISTENT/ASISTENTKA

D
 TP Operátor

DOTAZ ČTENÁŘŮ
BAZAR - PRODÁVÁM

Dotaz:

Odpověď:

Mám na každém vyfoceném snímku
na stejném místě ducha. Teda takhle
tomu neodborně říkáme. A když se
podívám do hledí je vidět prach či nějaké
malé body. Chtěl jsem se zeptat, kde bych
si mohl nechat CANON EOS 350 vyčistit.
Prý se to čistí nějakou magnetickou
cestou.

Podle stručného popisu vad, které uvádíte
může být nečistota jak na čipu fotoaparátu,
tak i na optice objektivu. Možností je několik:

Jsem z Ústí nad Labem a nechtěl bych to
vozit někam daleko.
Děkuji za radu JP






1. Pořídíte si sadu na čištění a pokusíte
se dosáhnout zlepšení vlastními silami
(nejlevnější a nejrizikovější řešené)
2. Oslovíte místní firmu (např. FMD, s.r.o.
Mírová 2861/6, 40011 Ústí nad Labem)
a pravděpodobně se Vám (dle hodnocení
klientů) dostane profesionální služby

Zbyněk / Louny

Moc poděkování za výborný fotomagazín
o novinkách a akcích.

Mimaki JV3 160

min 420mm

 s ítotik. poloautomat
 kulatičku rohů
 ppašer 135cm

— inzerce —

Mirek / Bohumín

AD 745

 Stroj pro vazbu V2, délka bloku

OHLASY
Váš fotografický týdeník mi pravidelně
připomene, že už je zase konec týdne.
Děkuji.

Apple macbook air 11‘‘

BAZAR - KUPUJI

3. Svého fotoaparátu a optiky si ceníte natolik,
že je svěříte ověřeným odborníkům, kde si
nechávají čistit své „stroje“ i profesionálové
(např. AWH servis, Vinohradská 1710/100,
130 00 Praha-Vinohrady) z celé ČR.

Díky za váš iZIN. Je toho tak akorát
na víkend a přes týden se těším na další
vydání.

GUK FA49/4 FE

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!

Dana / Milín
Internetový týdeník iZIN vydává: IDIF Education, s.r.o., Vlkova 7, 130 00 Praha 3


IČ: 27308618  kontakt: tel.: +420 723 917 419, e-mail: info@idif.cz
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