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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 fotografie, ZAČÍNÁME

více na

více na

Rozhovor s Osobností české
fotografie Jovanem
Dezortem
Přinášíme Vám exkluzivní rozhovor
s držitelem prestižního ocenění
„Osobnost
české
fotografie“
Jovanem Dezortem, kterou byl
oceněn Asociací profesionálních
fotografů.
Redakce: Co pro Vás znamená
fotografie
a
jak
jste
s
fotografováním začínal?
Jovan Dezort: Fotografii považuji
za důležitý dokument, přímo
zastavení času, což je v našem
reálném životě nemožné. To mě
na ní vždycky fascinovalo. Otec
byl nadšený fotoamatér a já jsem
s ním rád pobýval v komoře a
sledoval, jak se jako zázrakem rodí
ve vývojce obrázek. Chtěl jsem být
fotolaborantem v ČTK, protože
tam pracoval můj kamarád.

Fotografoval jsem od dětství a
po různých životních složitostech
a také studiu fotografie jsem
opravdu nějaký čas pracoval v
laboratoři ČTK. Díky záskoku za
fotoreportéra jsem se dostal k této
profesi, které jsem věrný celý život.
Redakce: Jak vnímáte ocenění
„Osobnost české fotografie 2015“,
je pro Vás motivací?
Jovan Dezort: Oceněním jsem byl
mile překvapen a samozřejmě
potěšen. Považuji to za zúročení mé
celoživotní práce. V mém věku už
mě motivuje leda dát dohromady
svůj archiv, ale to je práce asi na sto
let.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 49 684 odběratelům
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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

Autor - Jaromír Komenda

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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Nový Olympus M.ZUIKODIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO
Nový Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm
F4.0 IS PRO je odolný objektiv, který poskytuje
vynikající kvalitu obrazu.
Vnější konstrukce je kompaktní, prachotěsná,
mrazuvzdorná, vodě odolná. Měří 8,9 palců
(227mm) a váží 2,8 liber (1,270g) - asi 1/3 velikosti
a hmotnosti ekvivalentních 600mm objektivů na
DSLR. Uvnitř je vestavěný stabilizátor obrazu.
Prvky v jádru objektivu pomáhají při zajišťování
vůbec nejvyššího rozlišení u Olympusu. Všechny
povrchy čoček jsou ošetřeny antireflexními
vrsvami „ZERO nano coating“.
více na

Nikon SB-5000
Rychlý, spolehlivý a všestranný blesk SB-5000
Nabízí nedostižný světelný výkon v terénu i ve studiu. Rádiové
signály umožňují dosažení pracovní vzdálenosti 30 m a dovolují
složitá osvětlovací schémata s umístěním blesků na fotoaparátu a
mimo fotoaparát. Nyní můžete pracovat v libovolném prostředí i
v případech, kdy přímému výhledu mezi jednotlivými zařízeními
brání překážky nebo kdy by mohlo optické signály zeslabit jasné
sluneční světlo.

více na

Zachyťte opravdu každý okamžik
s novými videokamerami Canon
Canon uvádí čtyři nové modely z
produktových sérií LEGRIA HF G a LEGRIA
HF R a posiluje tak svoji řadu videokamer
pro domácí a pokročilé uživatele.
Nová videokamera LEGRIA HF G40 je
vhodná pro profesionály i studenty a
v kompaktním těle se může pochlubit
výkonným snímačem HD CMOS Pro typu
1/2,84, vysoce kvalitním zvukem, plně
manuálním ovládáním nebo podporou
Wi-Fi. Produktovou sérii LEGRIA HF R
Canon rozšířil hned o tři videokamery

- LEGRIA HF R706, LEGRIA HF R76 a
LEGRIA HF R78. Spojení snímače Full
HD CMOS s 57násobným pokročilým
zoomem
umožňuje
naprosto
komukoli snadné zachycení a
sdílení významných rodinných
okamžiků - od prvních dětských
krůčků až po promoce. To vše v
úžasné HD kvalitě.

více na
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Nová digitální bezdrátová stereo sluchátka
Panasonic
Společnost Panasonic představuje dva
nové modely sportovních bezdrátových
sluchátek s připojením přes Bluetooth.
Jde o modely BTS50 (v bílém a černém
provedení) a BTS30 (v bílé, černé, žluté a
červené barvě).
Sportovní sluchátka s Bluetooth nabízí
optimální uživatelské pohodlí i při
náročných aktivitách
Výkonná sluchátka řady BTS jsou určena
pro aktivní sportovce, kteří se ani během
náročného tréninku nehodlají vzdát
poslechu své oblíbené hudby.

Nové záušníky 3D-Flex Sports Clips
jsou vyrobeny z pružného materiálu,
takže je můžete prsty vytvarovat
do požadovaného tvaru. Díky tomu
dokonale odpovídají uším majitele a
z ucha nevypadnou ani při náročném
cvičení. Model BTS50 je dále vybaven
modrými LED diodami, které během
provozu blikají a slouží tak jako varovné
světlo například při běhání ve tmě.
Typ BTS50 je kromě toho voděodolný
(standard IPX5), takže sluchátka lze po
použití umýt a odstranit z nich pot i
špínu.

Řada BTS podporuje rychlé dobíjení
prostřednictvím běžného USB kabelu.
Stačí pouhá čtvrthodina dobíjení a
sluchátka jsou schopna provozu na
celých 70 minut. To se hodí hlavně v
případě, kdy uživatel zapomene předem
dobít baterii.

*Model TBS30 je voděodolný podle standardu IPX4.

— inzerce —

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

více na
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VÝSTAVY

Vojtěch Vlk - COEXIST?
Nenechte si ujít fotografickou výstavu „COEXIST?“, která přinese do
Galerie 1 pohled Vojtěcha Vlka na diverzitu lidské bytosti v současném
světě.
Autor si vybírá především témata, která otevírají otázku lidské identity a
zakotvení člověka v chaosu současné společnosti. Jak napovídají některé
z předcházejících fotografických cyklů, Vojtěch Vlk zkoumá lidskou bytost
do hloubky a záměrně vybírá pro svou tvorbu místa, která jsou duchovně
živá. Bádání začíná u sebe samého, následně expanduje za hranice Evropy.
Téma Identity a lidského soužití inicioval již v roce 1998 sérií autoportrétů,
vytvořených během studijního pobytu na Bezalel Academy v Jeruzalémě. V rámci projektu se soustředil na otázku, kolik tváří může navenek projevit jediný člověk
a jak málo stačí k docílení manipulace cizího mínění. Na otázku vnitřního života a jeho projevu zas jiným způsobem nazírá v souboru „Misionáři v Praze“, který
zachycuje portréty zahraničních představitelů různých náboženství v pražském prostředí. Během portrétování ozařoval fotograf své modely světlem ve tvaru
symbolu jejich víry.
Své téma rozpracovává i v sérii nazvané „Na březích řeky Gangy“. Zde se jedná o velkoformátové portréty tzv. Svatých mužů – Sádhuáů v Indickém Váranasí.
Prozatím poslední cestu za tématem religiozity podnikl Vojtěch Vlk do Španělska, kde se zaměřil na tradice procesí křesťanských bratrstev během Svatého týdne
(Semana Santa) o Velikonocích.
Tvář, identita a duchovní život člověka je hlavní linií výstavy s názvem COEXIST?. Samotný název napovídá, že série portrétů Vojtěcha Vlka představuje neustále
se rozvíjející mozaiku lidského bytí, kdy tvář odráží hru vnitřního života. Přiblížením rozmanitosti se autor pokouší narušovat zažité xenofobní stereotypy a
zjednodušený pohled na věc.
více na

Antonín Kratochvíl - PERSONA
Zveme Vás na výstavu fotografií českého fotoreportéra a válečného fotografa, pracujícího pro světové tiskové agentury, kterého proslavily černobílé portréty známých
osobností.
Fotograf Antonín Kratochvíl se narodil v roce 1947 v Lovosicích, ale dětství prožil v pražském Karlíně. Komunisté znárodnili jeho otci fotografický ateliér a tak se Antonín
musel rozloučit s myšlenkou na studia. Vyučil se zámečníkem a pracoval různých dělnických profesích. V roce 1967 emigroval přes Jugoslávii do Rakouska. Doma zanechal
těhotnou ženu.
V nepřítomnosti byl poté odsouzen k sedmi letům za protirežimní činnost a nezákonné opuštění republiky. Z rakouského
uprchlického tábora odjel do Švédska, kde se živil například jako plavčík, ale kde byl také odsouzen k půlročnímu vězení
za pašování hašiše. Po propuštění se nechal naverbovat do francouzské cizinecké legie. Při bojích proti povstalcům v
Čadu byl těžce zraněn. Ještě v rekonvalescenci uprchl z marseilleské pevnosti cizinecké legie do Nizozemska. Tam na
půjčený fotoaparát nafotografoval sérii snímků, na základě kterých byl přijat na katedru fotografie výtvarné akademie
v Utrechtu.
V roce 1972 odjel do USA a takřka ihned se prosadil jako fotograf Los Angeles Times. Poté odešel z Kalifornie do New
Yorku, kde zakotvil a rozběhl svou jedinečnou kariéru válečného fotografa-zpravodaje a autora světového významu.
Patří mezi zakládající členy fotografické agentury VII (Sedm). Za svou dokumentární fotografii byl několikrát mezinárodně
oceněn – Cena World Press Photo – Reportáž, Cena World Press Photo – Portréty, Cena World Press Photo – Příroda.
Jeho fotografie můžeme nalézt v nejprestižnějších novinách a časopisech po celém světě, jeho práce je vystavena ve
sbírce Bibliotheque Nationale v Paříži a v Muzeu moderního umění v San Franciscu. Za svou práci byl mimo jiné oceněn
“fotografickým Oscarem” – Cenou Novinář roku udělovanou Mezinárodním střediskem fotografie v New Yorku a cenou
Leica Medal of Excellence Award za vynikající úspěch v reportážní fotografii. V roce 1999 ho časopis American Photo
zařadil mezi sto nejvýznamnějších osobností světové fotografie. V současnosti žije se svou čtvrtou ženou v Praze.
více na
Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz

HLEDÁM PRÁCI

který pořádá IDIF.

D
 TP - externí výpomoc
T
 iskneme letáky, brožury, katalogy,

Soutěžní otázka:

plakáty...

Jaký kurz iDIFu je pořádaný v Liberci 24. ledna 2016?

G
 RAFIK, STŘIHAČ, ANIMÁTOR

a) Fotografický workshop v ZOO v Liberci
b) Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné fotografie
- POKRAČUJEME
c) Portrétní ateliérová fotografie

S VÁŠNÍ na externí spolupráci

G
 rafik 2D/3D externě

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI





nápověda
Výherce soutěže z minulého čísla: Pavlína Peterková

DOTAZ ČTENÁŘŮ

T
 vorba magazínu Železničář
D
 TP operátor, Brno - venkov
G
 raphic Designer - GoodData
K
 reativní grafik HPP Brno

BAZAR - PRODÁVÁM

Dotaz:

Odpověď:

Dostal jsem jako dárek starý analogový
fotoaparát na film a zařízení fotokomory,
chtěl bych se naučit vyvolávání filmů a
fotografií, nabízíte nějaký kurz? Kde
je možné koupit papíry a potřebné
roztoky?

1.

 iMac 21,5 - Late 2012
 Mac Pro 2013
 Canon Pixma PRO 9000 Mark II A3+
 Cinema 4D R16 Visualize + výuková

Fotografický kurz v temné komoře
připravujeme, sledujte náš web.

kniha
2.
Vše potřebné pro práci ve fotokomoře
je možné pořídit ve Fotocentru ŠKODA
v Praze ve Vodičkově ulici.

BAZAR - KUPUJI





OHLASY
Moc se mi líbí nový design iZINu!
Pavla/Liberec
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Výběr bezplatné
řádkové inzerce

SOUTĚŽ

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

Supr recenze na výstavy a ješte ten skvělý
nový vzhled iZINU!
Alena/Tábor

— inzerce —

Žasnu nad tím, jak každý týden seženete
tolik novinek.
Míra/Ostrava

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!

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