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Když se řekne akt, tak si většinou lidé 
představí nahé lidské tělo. Způsobů této 
tvorby je však mnoho. Je nutné se naučit 
i model správně stylizovat, aby z prosté 
nahoty vznikl působivý snímek.

Tato lekce se bude zabývat akty v ateliéru. 
Zde je nutné správně pracovat se světlem 
a naučit se správně aranžovat scénu.

Výhodou je, že bude na focení dostatek 
času a tudíž bude možné si scénu dokonale 
připravit. Odhalíme vám postupy, které vám 
pomohou zvládnout tento okruh fotografie. 

Tento kurz je určen pro začátečníky 
i pokročilé fotografy. 

AKT
- ateliérová 
fotografie

více na

17. září PRAHA

Martin Hájek:

Začínáme DSLR Canon

8. září BRNO   

Petr Lindner:

Večerní škola fotografie I-II

8. listopad LIBEREC   

Milan Holenda:

Akt – ateliérová fotografie

více na více na více na

— inzerce —

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/vecerni-skola-fotografie-i-ii-brno--166388cz
http://www.idif.cz/kurzy/akt-atelierova-fotografie-167681cz
http://www.idif.cz/kurzy/akt-atelierova-fotografie-167681cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaciname-dslr-canon-1071cz
www.fotolab.cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Digitální zrcadlovka, zkráceně DSLR, 
již dávno není pouze nástrojem 
profesionálních fotografů. Nejnižší 
modely zpřístupnily tyto skvělé 
fotografické aparáty široké veřejnosti 
a významně tak posunuly kvalitativní 
možnosti amatérské digitální fotografie. 
Zároveň však kladou i výrazně vyšší nároky 
na fotografa po stránce fotografických 
znalostí a zvládnutí veškerého nastavení 
a ovládání přístroje. A právě proto 
vznikly semináře Seznamte se..., které 
vám usnadní první seznamování s novou 
DSLR.

Jelikož chceme každému uživateli 
co nejlépe poradit s ovládáním 
a nastavením právě jeho fotoaparátu, 
nabízíme sérii seminářů, z nichž každý je 
zaměřen na konkrétní značku! Na tomto 
semináři se tedy budeme podrobně 
věnovat pouze modelům Canon.

Večerní škola fotografie pro mírně 

pokročilé.

Ideální pro absolventy kurzu DSLR pro 

začátečníky, kteří si zde jednak částečně 

rychle zopakují znalosti z prvního 

workshopu, ale hlavně se zdokonalí 

ve svých fotografických dovednostech. 

Naučí se pracovat s kompozicí a skladbou 

obrazu v jasu, barvě a obojím. Získají 

ponětí o „ohýbání“ světla odraznými 

deskami, ale také práci s externími 

i studiovými blesky.

Výukový čas probíhajících denních lekcí: 

pondělí - úterý ve večerních hodinách od 

18:00hodin-do 21:00hodin

 

Předpokládá se, že studenti těchto kurzů 

mají svůj vlastní fotoaparát, na kterém je 

možné nastavit základní hodnoty, jako 

jsou clona a čas

Začínáme DSLR Canon

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
17. září 2014 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
8. září 2014 BRNO

Večerní škola fotografie I-II

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/vecerni-skola-fotografie-i-ii-brno--166388cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaciname-dslr-canon-1071cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Tak už se na vašem disku zabydlela 

nová CINEMA 4D? Pokud ano, což 

je určitě dobře, pojďme se podívat 

na další poměrně výraznou novinku 

v oblasti modelování. Touto novinkou 

je Zaoblení a změny u deformátorů... 

Cože? Zaoblení známe jako nástroj 

a deformátory jsou nedílnou součástí 

programu po generace. Pravda, jenže 

Zaoblení máme k dispozici jako objekt 

a deformátory se výrazně změnily. 

Skrytě, přesto výrazně...

Minulost vážení, minulost. Nevýhoda 

destruktivního modelování je, že vše co 

uděláte nejde vrátit zpátky. A zrovna ty 

poloměry různých zaoblení mohou být 

kamenem úrazu poměrně často. Ideální 

by bylo, pokud by bylo možné tato 

podstatná dokončení modelu ponechat 

až na úplný závěr a hlavně je ponechat 

dynamické. Nedestruktivní, vratné, 

upravitelné, prostě živé.

CINEMA 4D R16, modeling (02)

více na

Jediná kniha, která vás krok pro kroku 
provede fotografováním s digitální 
zrcadlovkou a přesně popíše všechny 
její funkce. Také vás provede limity 
nejrůznějších automatik a umožní 
si jejich chování otestovat pro váš 
fotoaparát.

Pomůže vám s výběrem objektivů, blesků 
i dalšího příslušenství a utřídí vám 
informace.
Jedinečný přístup vám v praxi poradí, jak 
dosáhnout profesionálních výsledků vaší 
fotografické práce.

Kniha obsahuje i rozsáhlou kapitolu 
Perspektiva a kompozice ve fotografii.

Odhalí desítky praktických tipů a triků, 
jak optimalizovat postup ve všech 
situacích.

Obsahuje přes 260 stran textu, více než 
500 fotografií ilustrujících probírané 
postupy a techniky. Dále obsahuje přes 

100 kreseb a desítky tabulek 
pro praktické a pohodlné 
nalezení potřebné informace.

Mistrovství práce s DSLR
– 9.vydání

více na

Knihy jsou již 
v prodeji

http://www.idif.cz/knihy/kategorie-e-shopu/knihy/mistrovstvi-prace-s-dslr-9-vydani-jiz-v-prodeji--167702cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Připojuje bezdrátově nejen tablety, 

chytré telefony a fotoaparáty.

Externí disk My Passport® Wireless 

rozšiřuje úložnou kapacitu mobilních 

zařízení bez nutnosti kabelového 

propojení nebo připojení k internetu

Toto Wi-Fi™ zařízení se ovládá velice 

snadno a umožňuje uživatelům 

ukládat data, sdílet je a přistupovat 

k nim bezdrátově z každého chytrého 

telefonu, tabletu, notebooku či 

jiného zařízení. My Passport Wireless 

představuje jednoduchý způsob, jak 

propojit všechna mobilní zařízení 

s uloženým digitálním obsahem bez 

nutnosti připojení pomocí kabelů či 

internetu. Tuto vlastnost ocení každý 

uživatel, počínaje obchodníkem, který 

často cestuje, přes rodinu na dovolené 

až po kreativní profesionály, kteří 

pracují mimo své studio či atelier. Pro 

případ přenosu opravdu objemných 

dat je externí disk samozřejmě vybaven 

rychlým připojením USB.3.0.

Huawei Ascend P7 získal ocenění 

„Evropský spotřebitelský smartphone 

roku 2014–2015“

Evropské sdružení časopisů zaměřených 

na audiovizuální techniku a multimédia 

(EISA) ocenilo společnost Huawei 

druhý rok po sobě. Společnost Huawei, 

přední světový dodavatel řešení 

v oblasti informačních a komunikačních 

technologií (ICT) a třetí největší 

dodavatel smartphonů na světě, získala 

od evropského sdružení časopisů 

zaměřených na audiovizuální techniku 

a multimédia (EISA) ocenění „Evropský 

spotřebitelský smartphone roku 2014–

2015“ za svůj nejnovější stylový top 

model Huawei Ascend P7. Společnost 

Huawei tuto cenu od sdružení EISA 

získala již druhý rok po sobě. V loňském 

roce se stala Huawei držitelem ceny EISA 

„Evropský spotřebitelský smartphone 

roku 2013–2014“ za ultratenký telefon 

Ascend P6, s tloušťkou pouhých 6,18 mm, 

který byl uveden na trh v červnu 2013.

Nový přenosný externí disk WD

Huawei Ascend P7

více na

více na

— inzerce —

http://www.ecanon.cz/summer
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Zveme Vás na výstavu sbírky fotografií z cest 
po Spojených státech amerických pojmenovanou 
„Welcome to wasteland“.
 
Příprava Knihy trvala dlouhé dva roky a nedílnou 
součástí sbírky je básnická příloha, napsaná Jiřím 
Olšovským, která doplňuje každou fotografii 
o příběh a dává tak ucelený vjem čtenáři o dané 
kompozici. Můžete se tedy těšit na fotografie z New 
Yorku, které jsou připravené metodou GUMOTISKU 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Gumotisk>  a fotografie 
ze západního pobřeží USA, které jsou vytvořené 
metodou BROMOLEJE

Nepropásněte výstavu analogových 
fotografií a přijďte si prohlédnout 
výstavu fotografií tří autorů, která se 
koná od pondělí 1. září 2014 od 20:00 
do 30.9.2014.

Prvním z vystavujících je fotograf George 
Ksandr. V roce 1978 úspěšně ukončil 
studium na pražské FAMU, obor Umělecká 
fotografie. Od roku 1984 žije v Mnichově 
a živí se nejen reklamní fotografií.

Pracoval pro mnoho známých značek, jako 
je např. Mazda, Nivea, Harper‘s Bazaar, 
nebo Pepsi. Jeho díla jsou součástí sbírek 
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, 
dále například v Muzeu moderního umění 
v Brooklynu.

Úzce spolupracuje se svou dcerou 
Gabrielou, která je dalším vystavujícím 
autorem. Ta se věnuje zakázkové portrétní 
a módní fotografii, aktu a volné tvorbě. 
Je členkou Asociace profesionálních 
fotografů České republiky.

Třetím vystavujícím autorem je Simon 

Ksandr, který se aktivně věnuje 
fotografování na Polaroid a filmové pásky. 
Je nejmladším členem vystavující trojice, 
přesto však má za sebou spoustu úspěchů, 
jako jsou výstavy v Praze a Mnichově.

Tomáš Paulus – Vítejte v poušti

Výstava analogových fotografií: George, 
Gabriela a Simon KSANDR - „Photos“

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:
Jak se nazývá kurz pořádaný IDIFem v Brně v sobotu 27. září 2014?

a) Krajinářská fotografie a její úprava
b) Portrétní ateliérová fotografie
c) Robert Vano: Daylight nude

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  grafik externě (letáky, vizitky, 
loga,.....)

  dtp operátorka

  KAMERA, STŘIH, KRESBA

  Grafička a ilustrátorka nabízí své 
služby

NABÍZÍME PRÁCI

  Dokončovací práce ve výrobní 
společnosti

  3D grafik

  Grafik propagačních materiálů 
v oblasti HR

  Kodér / programátor

BAZAR - PRODÁVÁM

  Prodávám DSLR Canon 40D 
ve výtečném stavu

  Epson Stylus Pro 9700

  iMac 27‘ - 2012 late - 3.2 GHz i5 - 
32GB Ram - 1TB HDD Praha

  Prodám OLYMPUS E-410 Double 
Zoom Kit

BAZAR - KUPUJI

  AD 557 popřípadě AD 547

  Koupím Zeiss 10x50 anebo 12x50.

  Motorový slider pro GoPro kameru 
a Timelapse

  Koupím CS6

Dotaz:

Dobrý den, pořídil jsem si digitální 
zrcadlovkou a fotím s ní teprve krátce. 
Na profesionálních fotkách jsou vždy 
hezky vykreslené mraky ale mně se to 
tak nikdy nepodaří. Co mám udělat, 
abych měl na svých fotkách taky pěkná 
oblaka?

Honza/Klatovy

Hezké fotky, proud zajímavých informací 
o fotografování a to každý týden znovu! Díky.

Denis/Brandýs nad Labem

Skvělý magazín o fotografiích, který mi na konci 
týdne vždycky udělá radost, díky vám za to. 

Petr/Hradec Králové

Moc ráda čtu testy a recenze nových 
fotoaparátu a příslušenství. Je to pro mě velká 
pomoc při výběru. Za to velmi děkuji.

Radka/Svitavy

Odpověď:

Odpověď se skrývá v použití 

polarizačního filtru. Ostatní řešení jsou 

technicky náročnější a zdaleka ne tak 

spolehlivé. Dobré světlo a úspěšnou 

polarizaci…!

Výherce soutěže z minulého čísla: Milan Nehasil

nápověda

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/robert-vano-daylight-nude-1390cz
http://www.grafika.cz/bazar/

