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Akt na černobílé fotografii

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít
krásné fotografie, ZAČÍNÁME
více na

více na

KYOCERA získala ocenění „iF design
award 2016“
KYOCERA Document Solutions,
přední světový dodavatel tiskáren
a kancelářských řešení, oznamuje,
že sedm tiskáren z kategorie
barevných A4 a multifunkcí
A4 vyvinutých pro kancelářské
využití získalo ocenění „iF DESIGN
AWARD 2016“, které uděluje iF
International Forum Design v
Německu.
Tyto oceněné produkty přinášejí

vysoký výkon, dlouhou životnost a
v neposlední řadě rychlost tisku 30
až 40 stran za minutu. Posuzována
a oceněna byla šetrnost k životnímu
prostředí, úsporný provoz a snadný
přístup k zásobníkům, který
umožňuje uživatelům pohodlné
doplňování papíru i spotřebního
materiálu. Jako nadčasový byl
označen
design
oceněných
přístrojů, který je navržen tak, aby

se stroje snadno vešly i do menších
prostor a staly se tak příjemným
doplňkem kancelářských interiérů.
Oceněné produkty Kyocery je
možné vidět na výstavě „iF Design“
v Hamburku, kde budou umístěny
až do 29. května 2016.

Ocenění získaly:
- tři barevné tiskárny formátu A4: ECOSYS P7040cdn / P6035cdn / P6130cdn;
- čtyři barevné multifunkční zařízení formátu A4: ECOSYS M6535cidn / M6035cidn / M6530cdn / M6030cdn

více na

Toto číslo bylo distribuováno 50 242 odběratelům
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KURZY

Akt na černobílé
fotografii
Černobílé fotografie se všeobecně považují za fotografie umělecké. Avšak
důvody proč tomu tak je jsou spíše praktické. Na černobílé fotografii
zelená, hnědá, modrá či červená skvrna vypadá jako stejná denzita šedé
barvy, takže nedokonalosti pokožky se zcela eliminují. Přesto fotit černobíle
není jednoduché, právě to co nám pomáhá sjednotit pleť, nám ale zároveň
znemožňuje dostatečně odlišit ostatní doplňky na fotografii.

V
 zdělávací kurz
Pro pokročilé
25. května 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
14. května 2016 LIBEREC

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Nechytré chytré hodinky Deveroux
Měří vaši fyzickou aktivitu i srdeční tep.
Hodinky nebo chytrý náramek? Nechcete nosit na jedné ruce hodinky a na druhé gumový
náramek a chytré hodinky s velkými displeji nejsou vaším šálkem kávy?
Společnost Satomar, distributor pečlivě vybraných produktů z oblasti komunikačních a
informačních technologií, uvedla na český trh netradiční hodinky Deveroux SW9. Jedná se
o elegantní klasické hodinky se všemi funkcemi chytrých náramků, a to včetně možnosti
sledování tepové frekvence v průběhu celého dne. Na hodinkách Deveroux SW9 s
decentním černým ciferníkem a koženým páskem na první pohled vůbec nepoznáte,
že obsahují chytré funkce. Díky tomu se hodí pro jakoukoli příležitost. Dodávány jsou v
černém, zlatém a stříbrném provedení.
Patříte mezi velkou skupinu lidí, kteří nechtějí budit pozornost okolí extravagantními
chytrými hodinkami s velkým displejem? Pokud vás přesto zajímá, jak intenzivní fyzickou
aktivitu jste během dne absolvovali a chcete nebo potřebujete si hlídat průběžně srdeční
aktivitu ať už z důvodu správného spalování během námahy, nebo z důvodů zdravotních,
jsou hodinky Deveroux SW9 určeny pávě pro vás.
více na

Bose SoundTouch 10
Nová generace audiosystému Bose SoundTouch 10 naplní celý váš pokoj
nebo dokonce dům zvukem, který vás nadchne. Jednoduché ovládání
pomocí smartphonu vám umožní poslouchat hudbu z internetových
zdrojů i mobilních telefonů či tabletů.
Společnost BaSys, výhradní distributor audioproduktů Bose, představuje
novou generaci populárního bezdrátového zvukového systému Bose
SoundTouch 10.

více na

HAL3000 Intel Media Creation
Počítačová sestava určena pro práci s multimédii
Výrobce HAL3000 uvádí na trh novou sestavu zaměřenou na práci s multimédii
HAL3000 Intel Media Creation. Sestava je navržena pro bezproblémovou práci s
videi a jejich následný export.
HAL3000 Intel Media Creation vznikla ve spolupráci se společností Intel jako
standard určený pro pohodlnou práci s multimediálními soubory. Práce s videi je
především o práci s objemnými video soubory vyžadující rychlý a výkonný hardware.
HAL3000 Intel Media Creation je proto vybavena silným čtyřjádrovým procesorem
Intel® Core i7-6700 založeným na moderní architektuře Skylake, která má pozitivní
vliv na zrychlení zpracování multimediálních souborů využívajících nejnovější video
a audio kodeky.
více na
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Canon makro objektiv
Canon představuje první makro objektiv
pro EF-M.
EF-M 28mm F3.5 Macro IS STM nabízí
dvě uživatelem ovládané vestavěné
LED makro světla a nabízí skutečnou
reprodukci 1:1, spolu s 1,2x režim
Supermakro.
Používá STM motor a nabízí hybridní
stabilizaci obrazu. Prodávat se začne v
červnu, bude stát $299,99.

více na

— inzerce —

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

Gerd Ludwig - Dlouhý stín Černobylu
Gerd Ludwig je jeden z
nejproslulejších
fotografů
současné doby. Více než 25 let
pracuje pro časopis National
Geographic. V centru jeho zájmu je
dokumentovat socioekonomické
změny ve státech bývalého
Sovětského svazu po skončení
studené války. Během posledních
20 let se do Černobylu vracel
devětkrát, aby zdokumentoval
největší nukleární katastrofu v
moderních dějinách lidstva. Získal
četné ocenění, mezi jinými Lucie
Award v kategorii International
Photographer of the Year 2006. Je
členem Canon Explorer of Light,
exkluzivního kruhu nejslavnějších
fotografů světa.

více na

Collaborative Exhibition Exchange
Představení prací vzniklých pod Katedrou fotografie a zobrazování na Tisch School of the Arts, New York University je ukázkou z klauzurní výstavy diplomantů
roku 2016. Práce studentů této katedry jsou velmi různorodé – dotýkají se rasové nesnášenlivosti, genderu, současné kultury, globálních problémů a historie
fotografického média. Tvůrčí krajina, kterou Katedra fotografie a zobrazování představuje, je prostředím plodné experimentace a spolupráce: studenti čerpají
inspiraci z bohaté tradice analogové fotografie i z práce s novými a rodícími se médii. Tato výstava představuje naše studenty jako vizuálně výmluvné obrazové
tvůrce a vnímavé pozorovatele, kteří se do současného světa a kultury dneška noří s opravdovým zájmem.
Výstava vznikla ve spolupráci s Katedrou fotografie FAMU, jejíž studenti budou od 26. května do 29. června 2016 vystavovat své práce v Gulf and Western
Gallery na newyorské Tisch School of the Arts. Skupinová výstava při tomto výměnném projektu se uskutečnila díky Katedře fotografie a zobrazování NYU a s
podporou grantu udělovaného děkanem Tisch School of the Arts.
Vystavující umělci: Ella Barnes, Elisabeth Berezansky, Zachary Blomquist, Elliott Brown Jr.,
Rachel Cabitt, Tyler Givens, Kristian Heijkoop, Seungmin Kim, Talia Kirsh, Joann Lee, William
Martin III, Kelly Morris, Nathaniel Palmer, Julia Wang, Mariana Zenteno

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
který pořádá IDIF.

HLEDÁM PRÁCI

Soutěžní otázka:

D
 TP/Grafik
 Profesionální fotograf
 Nabízím grafické práce za

Jak se nazývá výstava Gerda Ludwiga pořádaná od 11.5. do 10.7.2016 v
Galerii Zahradník?

bezkonkurenční cenu!

a) Collaborative Exhibition Exchange
b) Prague Now!
c) Dlouhý stín Černobylu

 kreativní konzultant

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
T
 ISKAŘ VELKOPLOŠNÉHO TISKU /
Brno

O
 bchodní zástupce/account v

nápověda

Reklamce

H
 edáme externího kolegu pro tvorbu
webů

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Marták

2
 D Grafik junior

DOTAZ ČTENÁŘŮ
Dotaz:

Odpověď:

BAZAR - PRODÁVÁM

Co je stabilizace obrazu?

Stabilizace obrazu je prostě technika,
která
omezí
rozmazání
snímku
způsobené
chvěním
fotoaparátu.
Stabilizace se provádí automaticky
pomocí fotoaparátu nebo objektivu.

 Prodej termolisu
 APPLE Thunderbolt Display 27“
 MUTOH ROCKHOPPER III extreme
 HP DesigJet T1200

Jitka/Pardubice

Canon a Nikon dávají přednost
stabilizátoru v objektivu, spíše než v těle
kamery.

OHLASY
Díky za novinky ve fotografii.
Ondřej/Jičín

BAZAR - KUPUJI

Další společnosti, jako je Sony umísťují
stabilizátor do těla fotoaparátu.






ZIN mi vždy udělá radost.
Alice/Brno

Adobe Photoshop CS6
Nikon D700 + MB-D10
Koupím MacBook PRO
AD 715

— inzerce —

Nemůžu Vám dostatečně poděkovat, že
zveřejňujete iZIN každý týden.
Simona/ Česká Lípa
Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!

Internetový týdeník iZIN vydává: IDIF Education, s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
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