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3. listopadu PRAHA

Jan Branč:

Začínáme: DSLR Nikon

24. října BRNO   

Jakub Kokeš:

Krajinářská fotografie a její úprava

8. listopad LIBEREC   

Milan Holenda:

Akt – ateliérová fotografie

více na více na více na

Luminografie je malba světlem, kresba světelnou 
tužkou nebo iluminace (anglicky illumination) se ve 
fotografii označuje fotografování světelných zdrojů, 
jako jsou například světla ze svíčky, pochodně nebo 
elektrické svítilny - většinou v pohybu. Díky dlouhé 
expozici pořízené fotoaparátem na stativu zanechají 
pohybující se světelné stopy.

Připravujeme pro vás dva nové kurzy 
Luminografie v interiéru a exteriéru.

Panasonic představil revolučního 
křížence mobilu a fotoaparátu
Panasonic na své pondělní tiskové 
konferenci v německém Kolínu nad 
Rýnem představil v rámci fotografického 
veletrhu Photokina 2014 hned několik 
nových fotoaparátů. Jednoznačně 
nejzajímavějším kouskem je však 
Lumix CM 1, který bude uveden na 
první evropské trhy ještě v tomto roce, 
tedy před Vánocemi. Nejde totiž jen 
o fotoaparát. Zařízení je mobilním 
telefonem a pokročilým fotoaparátem v 
jednom.
Fotomobil CM 1 bude vážit s baterií a 
vloženou microSD kartou pouze 204 
gramů. Díky tloušťce 2,1 centimetru 
se kapsa kalhot nebude rozhodně 

vydouvat tolik, jako když v ní budete mít 
standardní kompakt.

Osazený objektivem F2.8/28mm Leica 
DC Elmarit a 20MPx senzorem svými 
parametry řádně vybočuje ze standardní 
úrovně miniaturních kompaktů.

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/panasonic-predstavil-revolucniho-krizence-mobilu-a-fotoaparatu-168095cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaciname-dslr-nikon-1325cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/krajinarska-fotografie-a-jeji-uprava-brno--163521cz
http://www.idif.cz/kurzy/akt-atelierova-fotografie-167681cz
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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.

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. Po 
zakoupení zrcadlovky narazíte na 
specifické funkce a nastavení o kterých 
netušíte jestli je vůbec máte používat a 
popřípadě kde a za jakých okolností.

Často se vám stává, že se vrátíte z 

nějakého hezkého výletu nebo dovolené, 

kde jste se kochali okolní krajinou, 

užívali si krásné západy a východy slunce 

plné barev a doma potom zjistíte, že 

ani na jednom z těch tisíců snímků, co 

jste pořídili, není ta atmosféra, barvy a 

prostě nic z toho, co jste si vlastním okem 

vychutnávali? A místo toho na kartě 

vašeho fotoaparátu naleznete jen samé 

šedé, nicneříkající snímky, které snad ani 

nemá smysl nikomu ukazovat? 

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.

Začínáme: DSLR Nikon

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
3. listopadu 2014 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
24. října 2014 BRNO

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
8. listopadu 2014 LIBEREC

Krajinářská fotografie a její úprava

AKT - ateliérová fotografie

více na

více na

více na
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Tiskový portál Point4me.cz, fotogalerie Rajče.net připravili mimořádnou fotosoutěž o ceny v hodnotě 
přesahující jeden milion korun!

Hodnotnou cenu získají všichni účastníci. Soutěžní fotografie budou vytištěny ve formátu A3 a každý autor si 
ji může vyzvednout na zvolené prodejně DATART.

Stačí pouze nahrát soutěžní fotografii zde http://www.rajce.idnes.cz/fotkaroku2014 a krásná velká 
fotografie na špičkovém fotopapíru bude doručena na vybrané místo!

Pokud konkrétní snímek zaujme také více hodnotitelů z řad veřejnosti , můžete se autor těšit i na jednu 
z 200 hlavních cen. 

Uděleny bude ještě tři ceny odborné poroty za mimořádné fotografie.

Soutěž trvá od 10. 10. 2014 – 7. 11. 2014.

tisk online snadno a rychle

http://www.rajce.idnes.cz/fotkaroku2014
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Canon Europe uvedl na trh osm nových 

síťových kamer s rozlišením Full HD a 

1,3 megapixelu. Nové modely v sobě 

spojují hardwarová vylepšení, například 

zvýšenou přesnost, odolnost PTRZ kamer, 

s pokročilými možnostmi ovládání, 

nejnovějšími analytickými vlastnostmi 

a také s podporou současného přenosu 

ve dvou různých formátech. Tyto kamery 

tak splňují i nejnáročnější požadavky 

z oblasti video-sledování. Hlavní 

charakteristikou nové série H je rozlišení 

Full HD. Aktuálně do ní patří PTZ kamera 

VB-H43, kopulová kamera VB-H630VE 

odolná proti mechanickému poškození, 

pevná kopulová kamera VB-H630D 

a pevná skříňová kamera VB-H730F. 

Modely série M se mohou pochlubit 

rozlišením 1,3 megapixelu. Mezi ně patří 

PTZ kamera VB-M42, kopulová kamera 

VB-M620VE odolná proti mechanickému 

poškození, pevná kopulová kamera VB-

M620D a pevná skříňová kamera VB-

M720F.

Konica Minolta pokračuje v inovacích segmentu 

A4 zařízení a uvádí na trh nejmenší multifunkční 

přístroj ve svém portfoliu. Nový bizhub C3110 

rozšiřuje možnosti předchozího modelu C25 

především o funkce spojené se správou a řízením 

oběhu dokumentů. Rychlost tisku 31 stran 

zařadila přístroj mezi nejrychlejší zařízení Konica 

Minolta v segmentu A4. Se svými kompaktními 

rozměry je bizhub C3110 navržen především pro 

potřeby malých a středních pracovních skupin, 

domácích kanceláří či živnostníků.

Vedle tradičních funkcí, jako je tisk, skenování, 

kopírování či faxování, nabízí bizhub C3110 

rovněž služby digitalizace, ukládání nebo sdílení 

dokumentů. Funkce inteligentního skenování 

umožňuje elektronické dokumenty odeslat 

e-mailem, uložit na pevný disk, FTP server 

nebo USB paměť. Zařízení dosahuje rychlosti 

tisku 31 strany za minutu, a to i při barevném 

a oboustranném tisku. Připojení na centrální 

správu Konica Minolta zajišťuje zákazníkům 

technický servis a dodávky spotřebních 

materiálů.

Canon představuje nové řady síťových 
kamer s rozlišením Full HD i 1,3 MPx

Konica Minolta představila své dosud 
nejmenší multifunkční tiskové zařízení

více na

více na

— inzerce —

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---profi-technika/canon-predstavuje-nove-rady-sitovych-kamer-s-rozlisenim-full-hd-i-1-3-mpx-168101cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fototiskarny/konica-minolta-predstavila-sve-dosud-nejmensi-multifunkcni-tiskove-zarizeni-168100cz
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Zveme Vás na výstavu, která bude 
retrospektivním poohlédnutím 
za 50letou tvorbou ikony české 
fotografie Markéty Luskačové. Její 
tvorba nemá pouze významnou 
dokumentární hodnotu, ale 
obsahuje v sobě i výrazné etické 
poselství. Kurátorkou výstavy je 
Irena Žantovská Murray.
 
Tato mezinárodně činná česká 
fotografka vždy sledovala jasný 
záměr. Chápe svět jako obytnou 
krajinu, jako bohaté společenství 
vztahů a osobních pout, nikoli 
jako anonymní prázdnotu. Její 
Leica zachycuje v nádherně 
komponovaných, zrnitých 
obrazech víru, která lidi posiluje, 
jejich podíl na aktivním vytváření 
každodennosti, spontánním 

obnovovaní tradic, chuť radosti 
v osamělosti a schopnost 
jedinečnosti v davu. Příběhy ve 
fotografiích Markéty Luskačové 
zachycují křehkou nesmrtelnost 
okamžiku – nakažlivé nadšení 
dětí, soudržnost bezdomovců, 
tvůrčí elán pouličních muzikantů, 
tajemnost masopustu... 
To všechno jsou obrázky 
intenzivně prožitého života, 
které empatické oko Markéty 
Luskačové vidí v hledáčku s 
maximální pronikavostí.

Nenechte si ujít výstavu experimentálních fotografií mladého pražského grafika a designéra, kterým je JAF 34. Vedle grafiky se věnuje i street artu či 
experimentální fotografii.
Na výstavě Narozeninová párty představí cyklus experimentálních fotografií Future of the rhythm, na kterém spolupracoval společně s fotografem 
Filipem Stašem a předními českými street dance tanečníky. Dynamický fotografický cyklus inspirovaný futurismem a tanečním uměním doplní originální 
grafická instalace v galerii NoD Mini.

MARKÉTA LUSKAČOVÁ - FOTOGRAFIE 1964–2014

BE 22 - Narozeninová párty

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 výstava fotografií umělce „JAF 34“, která probíhá v říjnu 
a listopadu v NoD. Roxy v Praze?

a) Narozeninová párty
b) Experiment
c) Street Art

—
 in

ze
rc
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—

HLEDÁM PRÁCI

  Grafik, DTP operátor - 15 let praxe

  Produkční

  externí spolupráce

  GRAFIČKA s praxí

NABÍZÍME PRÁCI

  Dokončovací práce v tiskárně

  Accout manager - produkční

  Grafik PLZEŇ na HPP

  Kreativní grafik - Kolín

BAZAR - PRODÁVÁM

  HP Designjet 90r, A2 fototiskárna

  Apple Macbook Pro 13“ 8 GB/2,4 
GHz/750 GB HDD + 60 GB SSD

  Apple Macbook Pro 13“ 2 GB/2,4 
GHz/250 GB HDD KRÁSNÝ STAV

  Apple Macbook Air 13“ 2 GB RAM/1,6 
GHz/60 GB SSD/KRÁSNÝ STAV

BAZAR - KUPUJI

  Cinema Display 90W Power Adapter

  AD 725 P

  Funkční imac G3/4 nebo emac

  Grafopress

Dotaz:

Dobrý den, můžete mi prosím poradit, 
jak u širokoúhlého objektivu odstranit 
to, že v hledáčku vidím kruh místo 
obdélníku? 

Děkuji za foto novinky a pozvánky na zajímavé 
výstavy.

Dana / Přelouč

 

Super magazín, který mi vždy na konci týdne 
udělá radost.

Jan / Brno

 

Ráda čtu zajímavé informace o fotografování a 
připravovaných foto kurzech. Děkuji za to,

Klára / Praha

Odpověď:

Pokud ve svém hledáčku vidíte kruh namísto 

obdélníku, je možné, že jste připojila ke své 

zrcadlovce s plnoformátovým (Full-frame) 

snímačem nebo na kinofilmový materiál 

objektiv, který je určený pouze pro digitální 

zrcadlovky s menším snímačem (formát 

APS-C). To vyřešíte používáním objektivů 

vhodných pro full-frame DSLR nebo pro 

fotoaparáty na kinofilm.

Výherce soutěže z minulého čísla: Daniela Hlasová

nápověda

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

