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NEJBLIŽŠÍ KURZY
23. ledna 2016 PRAHA

6. ledna 2016 LIBEREC

Rekvalifikační kurz 2016 – Fotoreportér

Milan Holenda:
Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné

více na

fotografie, ZAČÍNÁME

více na

Osobnost české fotografie 2015
Asociace profesionálních fotografů již po třinácté vyhlašuje cenu
„Osobnost české fotografie“.
IDIF jako mediální partner této již tradiční akce zve k účasti širokou fotografickou
veřejnost a svou mediální podporou bude propagovat tento prestižní a vysoce
odborně ceněný počin v oblasti fotografování.

Asociace profesionálních fotografů v těchto dnech připravuje vyhlášení 13. ročníku ceny „Osobnost české fotografie 2015“.
Smyslem ceny je upozornit na mimořádné výkony a události v oblasti tvůrčí fotografie, veřejně ocenit jejich autory
a tím posilovat prestiž fotografie ve společnosti a zvyšovat zájem o dění v oboru.
V předchozích ročnících získali toto ocenění naši přední fotografové a teoretici:
Josef Koudelka, Jaroslav Anděl, Vladimír Birgus, Jan Mlčoch, Jiří Stach, Anna Fárová, Jindřich Štreit, Miroslav
Vojtěchovský, Dana Kyndrová, Pavel Dias, Jan Reich, Jiří Všetečka, Antonín Dufek, Viktor Kolář, Jan Pohribný,
Jiří Hanke, Dita Pepe, Ivan Pinkava, Karel Kerlický, Eva Fuková, Antonín Kratochvíl a Jovan Dezort.

Mistrovství práce s DSLR, 9.vydání
„Jediná kniha, která vás krok pro kroku provede fotografováním s digitální
zrcadlovkou a přesně popíše všechny její funkce. Jediná kniha, která vás provede
limity nejrůznějších automatik a umožní si jejich chování otestovat pro váš
fotoaparát.
více na

Toto číslo bylo distribuováno 49 400 odběratelům

více na
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KURZY

Rekvalifikační kurz 2016 – Fotoreportér
Práce v oblasti portrétní, technické, reportážní a reklamní fotografie.
Možnost financování z úřadu práce.
Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu office@idif.cz. Zašleme vám závaznou přihlášku,
rozpis hodin a vyučovaných témat. Informace o možnosti financování s úřadem práce.
Počet rekvalifikantů je omezený. Prosíme pro operativní domluvu o zaslání i telefonického
čísla.
Další informace a podmínky přijetí najdete také na našich webových stránkách
www.idif.cz -rekvalifikace

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
23. ledna 2016 PRAHA

více na

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné
fotografie, ZAČÍNÁME
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.

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
6. ledna 2016 LIBEREC
více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Nová verze PhotoKey 7 Pro!!!
Firma FXHOME nedávno vydala novou verzi špičkového fotografického software
PhotoKey 7 Pro.
Progam slouží k rychlému ale velmi kvalitnímu plně automatizovanému odstranění
jednobarevného klíčovacího pozadí z fotografií, má však také řadu nástrojů pro
ruční doladění green screen efektu. Program si dobře poradí i s poloprůhlednými
a složitě členitými materiály jako jsou jemné vlasy, krajky a sklo. Rovněž umí
dávkově zpracovávat tisíce fotografií a součástí je také plugin pro integraci s Adobe
Photoshopem.
více na

!!! Tipy na vánoční dárky od Canonu !!!
Už máte vybráno, čím své blízké potěšíte pod stromečkem?
Mezi produkty značky Canon najdete inspiraci pro každého,
kdo chce zachycovat unikátní momenty života kolem sebe
za každé situace.
Netradiční dárky pro své blízké, například fotoobraz, můžete
nechat vytisknout i v Canon Centru digitálních a tiskových
služeb.

více na

Panasonic představuje technologii Post Focus
pro kreativní fotografy
S modely LUMIX DMC-GX8, DMC-G7 a
DMC-FZ300 lze nyní ostřit na kterékoli
místo v záběru až zpětně po pořízení
snímku. Díky společnosti Panasonic
mohou fotografové napřed stisknout
spoušť a teprve poté dodatečně zaostřit.
Umožňuje to zbrusu nová funkce s
označením Post Focus
Uživatelé si mohou prohlédnout hotovou
fotografii, vybrat si, kterou část chtějí
mít ostrou, a následně zaostřit jediným
dotykem displeje. Funkce, založená na

nedávno představené technologii 4K
Photo, přináší fotografům nevídané
tvůrčí možnosti - díky ní se již uživatele
nemusí trápit s rozostřenými snímky.
K dispozici bude formou aktualizace

firmwaru pro modely LUMIX DMC-GX8,
DMC-G7 a DMC-FZ300.
více na
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Rozhovor s prezidentem Asociace profesionálních
fotografů Stanislavem Pokorným
Přinášíme Vám exkluzivní rozhovor s
prezidentem Asociace profesionálních
fotografů Stanislavem Pokorným.
1. Cena „Osobnost české fotografie“
je již tradičně udělovanou cenou
a získala si díky kvalitě oceněných
fotografů vysokou prestiž. Jaká jsou
pro udělení takové ceny kritéria?
Odpověd: Máte pravdu, Cena Osobnost
české fotografie se za třináct let své
existence stala v povědomí odborné
veřejnosti a fotografů samotných velmi
prestižní událostí a její držitelé si ji velmi
cení. Je udělována ve dvou kategoriích,
jednak za mimořádný fotografický
počin v uplynulém roce, jednak pak za
mimořádný celoživotní přínos fotografii.
Kritéria pro její udělení jsou tím vlastně
dána - pro první kategorii jsou veřejnosti,
kurátory, fotografy, galeristy nominováni
fotografové, teoretici fotografie či
nakladatelé, kteří se v uplynulém roce
mimořádným
způsobem
zasloužili
o popularizaci a rozvoj fotografie,
ať mimořádnou výstavou, knihou či
jiným počinem. Ve druhé kategori pak
porota zvažuje u nominovaných jejich
dlouhodobý nebo celoživotní přínos
oboru fotografie.

2. Asociace profesionálních
fotografů je významnou
profesní organizací, jaké
podmínky musí fotograf
splňovat, aby se mohl stát
jejím členem, a jaké mu z
takového členství plynou
povinnosti? Odpověď : APF ČR
je právním nástupcem bývalé
fotografické sekce Fondu
výtvarných umění a Svazu
výtvarných umělců. Vždy
sdružovala
nejvýznamnější
fotografy, kteří svou tvorbou
naplňovali
a
naplňují
znaky
výrazně
autorské
tvorby a nezaměnitelného
uměleckého rukopisu. Členem se může
na základě žádosti stát každy fotograf,
který je buď v oboru absolventem střední
nebo vysoké školy zaměřené na fotografii
a dále pak ten, kdo předloží přijímací
komisi soubor dvanácti fotografií,
který tvoří celek charakterizující jeho
uměleckou tvorbu a profesionální
zvládnutí všeho, co tvorba fotografie a
její konečná prezentace vyžadují. Komise
pak rozhoduje v tajném hlasování.

3. Jaké aktivity, kromě udělování ceny
„Osobnost české fotografie“, jsou
náplní činnosti Asociace profesionálních
fotografů?
Odpověď : APF ČR je
sdružením především profesionálních
tvůrčích fotografů a jejím posláním je
jednak o ně pečovat a prezentovat jejich
tvorbu, jednak se pak podílet na tvorbě
prostředí a podmínek pro jejich tvorbu.

— inzerce —

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

více na
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VÝSTAVY

Sarah Seené
Mladá francouzka Sarah Seené neustále posouvá hranice, kam až se dá s Polaroidem
dojít. Ve svých zasněných kolážích a dvojexpozicích dokáže z Polaroidu „vymáčknout“
maximum. Využívá netypické barevnosti a neostrosti a vytváří nadčasové fotografie,
jaké by na jiné médium snad ani vzniknout nemohly. Fotí přitom zdánlivě banální scény
z běžného
života svých blízkých.
Analogové fotografii se věnuje odmalička, ale Polaroidu osmadvacetiletá Sarah
propadla až ve chvíli, kdy jí babička věnovala svůj starý kompakt Polaroid 636, se kterým
pracuje dodnes. Svoje polaroidové snímky už přitom vystavovala po celém světě.
Představíme vám průřez její dosavadní prací - koláže, dvojexpozice i „obyčejné“ snímky
s jemnou, ale velmi silnou atmosféru.

více na

Výstava fotografií Jiřího Křenka
Výstava fotografií Jiřího Křenka „Od černobílých a barevných dokumentů k Formuli 1“ v gotických prostorách zde bude ve čtyřech
místnostech je vystaveno více než 100 fotografií z toho15 velkoplošných zcela nových!
Na výstavě jsou k vidění černobílé fotografie od roku 1992, soubory „Nádražáci“ ,“Kostel sv. Václava“, „Natáčení filmu bitva o Stalingrad“
Dále pak barevné dokumenty : „ Hypermarkety“ , „ Mobily“, „Městečka“, „ Be in“ „Hráči“ 1 cena ve sportovní kategorii při Czech Press Photo
„High Sider“ z roku 2000.
V neposlední řadě velkoformátové fotografie z prostředí F1, z toho jedna oceněná „ Nejkrásnější fotografie roku 2004“ oceněná při
mezinárodním festivalu automobilů v Paříži

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 poukaz na fotografický kurz

HLEDÁM PRÁCI

který pořádá IDIF.

 Interní 3D grafik, Praha
H
 ledáme DTP grafika/grafičku

Soutěžní otázka:

- provozovna Praha, Karlín

Kdo je lektorem kurzu Moderní krajinářská fotografie?
a) Milan Holenda
b) Jan Olša
c) Martin Hájek

 F otograf / grafik
3
 D grafik - charaktery

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI





nápověda

H
 ledám práci v polygrafii
D
 esignové reklamní studio
O
 fsetový tiskař
W
 ebdesigner

Výherce soutěže z minulého čísla:

BAZAR - PRODÁVÁM

DOTAZ ČTENÁŘŮ
Dotaz:

Odpověď:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli
v blízké době budete dělat nějaký nový
kurz. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, aktuálně připravujeme nový
kurz „Moderní krajinářská fotografie“,
který bude veden výborným lektorem
Janem Olšou.

Jitka/Mělník

 Pojízdná reklama
 Reklamní panel
 Reklamní panel
 tiskárna Epson Stylus Photo PX 710W

BAZAR - KUPUJI





Bubnový skener
Koupím WACOM CINTIQ 13HD
Mutoh Osprey
Koupím ploter 137/160 cm

OHLASY
Výborné návrhy na výstavy. Vždy si nějakou
vyberu.
Michal/Plzeň

Foto magazín iZIN jsem objevila nedávno a každý
týden se nemohu dočkat, až vydáte další!
Alena/ Brno

— inzerce —

iZIN je výborné zpestření konce týdne!! Už se
těším na nový.
Jarda/Ústí

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!

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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