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Projektory Epson jdou ruku v ruce s uměním
Od 22. ledna až do poloviny dubna budou moci milovníci umění navštívit v Artparku Galerie
Rudolﬁnum novou interaktivní instalaci, která bude tematicky navazovat na výstavu belgického
malíře Michaëla Borremanse The Duck pořádanou galerií.
Autorský Artpark s názvem Vrhám stín,
jehož vernisáž proběhla v úterý 21.
ledna 2020, připravila česká umělkyně
Veronika
Drahotová
s
pomocí
projektoru od společnosti Epson.
Zájemci mohou na výstavu zavítat až
do 12. dubna 2020.
Interaktivní
instalace
Veroniky
Drahotové Vrhám stín nabízí dětskému
i dospělému návštěvníkovi možnost
proniknout
do
imaginativního
světa inspirovaného dílem Michaëla

Borremanse zadními vrátky. Autorka
vytvořila autonomní prostor, jakýsi
paralelní
vesmír
stín
vržený
Borremansovými obrazy. Vymezený
prostor je obývaný pohyblivými
objekty-bytostmi, se kterými může
návštěvník interagovat, měnit jejich
pozici a díky tomu i jejich roli v
celém příběhu. Svět tlumených barev,
několika pohyblivých objektů-bytostí,
nespočtu stínů a obrazů a zvláštní
hudby se tak stane místem vytváření
příběhů nových. Specifickou barevnost

a
napětí
zprostředkovává
také
asociační videoprojekce skrz projektor
Epson EV-100, kterou převážně tvoří
zastřené fragmenty reality.

Toto číslo bylo distribuováno 52 785 odběratelům

více na

Nový FUJINON XC35MMF2
Posledním přírůstkem v řadě objektivů X Series je kompaktní světelný objektiv s pevným
ohniskem 35 mm s clonou F2.

President
FUJIFILM
Corporation
Kenji Sukeno oznámil rozšíření řady
výměnných objektivů X Series pro
digitální fotoaparáty o kompaktní
objektiv FUJINON XC35MMF2, který
bude na trh uveden na konci února
tohoto roku. Maximální hodnota clony
je F2 a ohnisková vzdálenost objektivu
je 35 mm (odpovídá 52 mm u 35mm
ekvivalentu). Minimální zaostřovací
vzdálenost tohoto objektivu je 35 cm,
díky čemuž dosahuje maximálního
zvětšení 0,14x. Hmotnost tohoto

kompaktního a lehkého objektivu je
pouhých 130 g, což z něj dělá třetí
nejlehčí objektiv pro fotoaparáty
FUJIFILM X Series.
XC35MMF2 je standardním pevným
objektivem, jehož délka je 46,5 mm a
který se skládá z 9 členů rozdělených do
6 skupin. Objektiv zahrnuje 2 asférické
členy, které efektivně kontrolují
zakřivení pole a sférickou aberaci,
díky čemuž dosahuje vysoké ostrosti v
celém záběru. Jeho interní AF systém

využívá k tichému a rychlému pohonu
skupiny ostřících čoček krokového
motoru.
FUJINON XC35MMF2
Jako ostatní objektivy řady XC
nenabízí nový XC35MMF2 clonový
kroužek a nastavení clony je tak nutné
ovládat přímo na těle fotoaparátu.
Clona objektivu se skládá z 9 lamel
a díky kruhovému otvoru je podání
neostrých míst (bokeh) měkčí a méně
rušivé.
více na

Canon partnerem EXPO 2020
Výjimečná akce pro hosty z celého světa si žádá výjimečně kvalitní technologickou podporu.
Proto organizátoři světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji, kterou letos plánuje navštívit asi
25 milionů lidí, spojili síly se společností Canon.
Firma se stane výhradním dodavatelem
tiskových a zobrazovacích řešení.
EXPO 2020 potrvá od 20. října 2020
do 10. dubna 2021 a zbytku světa se
na ní představí 192 zemí včetně České
republiky.
Partnerství bude trvat celých šest
měsíců a odborníci z Canonu během
výstavy nabídnou třeba profesionálně
řízené tiskové služby, zrealizují tištěné
expozice, jako jsou galerie, zajistí tisk
suvenýrů a akreditací nebo registraci
přímo na místě. V zákulisí ve svém
stánku Canon Proffessional Services
(CPS) nabídne společnost účastníkům
světové výstavy z řad médií své
technické znalosti, podporu a údržbu
přístrojů, stejně jako možnost zapůjčit
si profesionální vybavení.
„Jsme hrdí na to, že můžeme spojit své
jméno s tak významnou celosvětovou
akcí, jako je EXPO, a přispět tak k
jejímu úspěchu. Je to vůbec poprvé,

co bude mít světová výstava jednoho
dodavatele pro tisk a zobrazovací
technologie. Spatřujeme v tomto
partnerství výjimečnou příležitost,
jak prezentovat naše kompletní
portfolio - od dokonalého vstupu
po profesionální výstup - a pomáhat
lidem měnit zažité představy o tom, co
všechno je dnes v tisku a zobrazování
možné,“ říká Juiči Išizuka, president a
CEO společnosti Canon EMEA.
Výstava EXPO 2020 se v Dubaji bude
konat od 20. října 2020 do 10. dubna
2021 a zapíše se do historie minimálně
řadou svých prvenství - jedná se o první
světovou výstavu, která se uskuteční
v regionu MENA & SA (na Středním
východě, v Africe a jižní Asii), a také
je poprvé hostitelem arabská země. V
Dubaji bude po dobu šesti měsíců na
ploše 438 hektarů vystavovat přes 200
účastníků, kromě 192 států světa také
nadnárodní společnosti či vzdělávací
instituce. Pořadatelé očekávají účast

až 25 miliónů návštěvníků, což by
z EXPO 2020 učinilo vůbec největší
společenskou a ekonomickou událost
kdy konanou v arabském světě.

více na

ViewSonic nové rozšíření ekosystému ViewBoard
ViewSonic Corp, globální poskytovatel vizuálních řešení, představuje další rozšíření svého
ekosystému ViewBoard o tři nové produkty, kterými jsou myViewBoard Box, myViewBoard
Direct a ViewBoard Huddle.
Nová řešení podporují různé scénáře
sdílení obrazu, umožňují uživatelům
snadné připojení do ekosystému
myViewBoard a užívat si výhody, které
nabízejí. Ve spojení s bohatými nástroji
pro digitální tabule myViewBoard
obohacují
tato
řešení
značně
skupinovou prezentaci a zároveň i
zážitek účastníků, ať už jsou používány
pro vzdělávací nebo komerční účely.
„MyViewBoard umožňuje uživatelům
vytvářet obsah, usnadňuje přístup
ke cloudovým službám a webovým
zdrojům, aby jim v dnešním rychle
se rozvíjejícím a dynamickém světě
pomohl vyrovnat se s potřebou
účinné a účelné globální spolupráce.

Umožňuje okamžitý brainstorming,
spolupráci, prezentaci, výuku či
školení, ať už přímo na místě nebo
prostřednictvím
videokonference,“
uvedl Craiq Scott, technický ředitel a
vrchní ředitel divize Software System
and Integration Division. „Ekosystém
myViewBoard získal za jediný rok
od uvedení na trh více než 500 000
předplatitelů z více než 360 subjektů.
Představením nových řešení povýšíme
ekosystém myViewBoard na zcela
novou úroveň, ze které budou těžit
noví i stávající uživatelé.“
myViewBoard je ekosystém digitální
tabule pro všechny, kteří obsahy
připravují, prezentují, nebo jsou

pouze účastníky. Sdílení obrazovky je
zásadní jak pro toho, kdo prezentuje,
tak i pro diváka. Abychom uspokojili
různé potřeby sdílení obrazovky,
které vyplývají ze stále vyvíjejících se
potřeb moderních učeben a pracovišť,
jsou myViewBoard Box, myViewBoard
Direct a ViewBoard Huddle navrženy
tak,
aby
usnadňovaly
sdílení
nejrůzných scénářů, včetně prezentací
ve více skupinách, rozšíření sdílení
obrazovky pro další úpravy a anotace
a také přepínání mezi připojenými
zařízeními.

více na

Nový FUJINON GF45-100mmF4 R LM OIS WR
Na konci února 2020 uvede Fujifilm do prodeje standardní objektiv typu zoom „FUJINON
GF45-100F4 R LM OIS WR“ (dále jen GF45-100mmF4 R LM OIS WR).
Tento objektiv je přírůstkem do rodiny
vyměnitelných GF objektivů, které
jsou navržené pro velkoformátové
fotoaparáty GFX*1 a pokrývají některé
z fotografy nejčastěji používaných
ohniskových
vzdáleností.
Rozsah
ohniskové vzdálenosti objektivu GF45100mmF4 R LM OIS WR je ekvivalentem
36 mm až 79 mm ve 35mm formátu,
maximální clona je F4 a přirozeně
se doplňuje s dvěma dalšími zoom
objektivy systému GF: GF32-64mmF4
R LM WR a GF100-200mmF5.6 R LM
OIS WR. Tyto tři objektivy fotografům
poskytují širokou škálu ohniskových
vzdáleností a nabízejí široký záběr
fotografických stylů.

FUJINON GF45-100mmF4 R LM OIS WR
Díky kombinaci robustní konstrukce
s vysoce výkonnou optikou je GF45100mmF4 R LM OIS WR velice
univerzálním
objektivem,
který
se skvěle hodí pro zachycování
přírody,
krajiny
nebo
portrétů.
Objektiv vybavený silnou pěti osou
obrazovou stabilizací, jedním super ED
optickým členem a téměř neslyšným
vysokorychlostním
motorem
automatického ostření, je perfektním
nástrojem pro pořizování snímků
v náročných a nepředvídatelných
situacích. Vzhledem k tomu, že je jeho
konstrukce odolná vůči prachu a vlivům

počasí, je objektiv provozuschopný
v teplotách do -10 °C a jeho vysoké
rozlišení a krásný krémový bokeh efekt
přesně vykreslí atmosféru jakékoliv
situace nebo předmětu.

více na

VÝSTAVA

JAZZ WORLD PHOTO 2019
Třicítka nejlepších fotografií z jazzového světa opět k vidění v Galerii Portyč.
Světová fotografická soutěž JAZZ WORLD PHOTO opět posunula hranice. Do 6. ročníku
se přihlásilo rekordních 353 fotografů ze 43 zemí, což je téměř třikrát více než při prvním
ročníku.
Snímky přišly z tisíce kilometrů vzdálených zemí. Kromě fotografů z Evropy soutěž zaujala
také autory v Mexiku, Kolumbii, Kanadě, Japonsku nebo na Kubě
Výstava bude zahájena ve čtvrtek 9. ledna v 17 hodin. .
více na

SOUTĚŽ

INZERCE

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč,
který pořádá IDIF.

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Jaký největší formát fotoknihy v řadě Professional Line ve formátu na šířku lze ve
standardní nabídce Saal Digital Fotoservice objednat?
a)
b)
c)
d)

22x30cm
30x21cm
40x30cm
45x60cm

HLEDÁM PRÁCI
 DTP operátorka – dlouhodobá praxe
 Externí graﬁk
 hledam praci DTP/graﬁk
 Graﬁk/DTP pracovník - příprava pro
ﬂexotisk

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
nápověda

 Externí - Graﬁk/Webdesignér
 Hledáme operátora CTP
 Graﬁk/DTP pracovník - příprava pro
ﬂexotisk

 Operátor - předtisková příprava /
digitální tisk

ANKETA
Otázka: Jaké fotograﬁcké kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

 Laserová tiskárna Konica Minolta set

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)

bizhub C353 GATE

c) Graﬁcké (úprava fotograﬁí graﬁckým programem)

 tiskárna MIMAKI JV33 160cm NA
PRODEJ

Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

 Saturn 1526
 MacBook Pro 15.4“ Late 2016 Space
Gray Touchbar CZ

OHLASY

BAZAR - KUPUJI

Těším se na další skvělé články i v Novém roce.
Olga/Hradec Králové






Díky iZINu je můj konec týdne vždy o něco příjemnější.
Jiřina/ Klatovy

Koupíme Minoltu C6000 nebo C7000
LICENCI UPGRADE NA ADOBE CS6
OKI 7411WT
Stohová řezačka DUMOR 450Z

Díky za všechny tipy na výstavy.
Alena/Zlín
Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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