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Jsou
vyhlášeni vítězové
Earth Photo
Fotoaparát Canon EOS R7 vyjde
pravděpodobně příští rok
Canon představil novou
řadu hrnků
Canon nabídne více
inovativních bezzrcadlových
objektivů

Jsou vyhlášeni vítězové Earth Photo
V soutěži Earth Photo 2020 zvítězil projekt opuštěných prostor rekultivovaných přírodou.
Vítězná série od francouzského
fotografa Jonathana Jimeneze aka
„Jonka“ zahrnuje snímky kavárny a
divadla v Abcházii, hotelu v Portugalsku
a bazénu v Itálii. Práce byla vybrána z
více než 2 600 příspěvků.

Fotoreportérka oceněná Pulitzerovou
cenou Marissa Roth, která předsedá
soutěži, k práci Jonka uvedla: „Vybrali
jsme si Jonkovy přesvědčivé fotografie
jako celkového vítěze kvůli vysoké míře
dovedností a vidění, které představují,
a také proto, že ilustrují Zemi Foto od
straddling dualita lidského soužití s
přírodou. “

Forestry England a Royal Geographical
Society vybrali vítěze v šesti kategoriích
z užšího výběru 50 fotografií a čtyř
filmů.

Yi Sun zvítězil v kategorii Příroda
za práci Dryland Farming, studie 7,
která zobrazuje letecký pohled na
prokládané linie traktorů vytesané do
španělské farmy trpící suchem.

Soutěž se snaží předvést to nejlepší
v oblasti vizuálních médií v oblasti
životního prostředí a jejím cílem
je podnítit diskusi o světě a jeho
obyvatelích.
Yanrong Guo zvítězila v kategorii
Lidé za svůj obraz s názvem Slečna,
který pořídil muži kouřící dýmky v
autonomní prefektuře Liangshan Yi,
největší osadě lidí Yi v Číně.

Toto číslo bylo distribuováno 63 154 odběratelům

více na

Fotoaparát Canon EOS R7 vyjde
pravděpodobně příští rok
Fotoaparáty Canon EOS R5 a R6 byly velmi populární a dobře přijímané, zatímco fotoaparáty
EOS RP a EOS R pomáhají završit spodní část řady bezzrcadlovek společnosti.
Kromě
nadcházejícího
vlajkového
modelu je však jednou z významných
absencí model APS-C, ale nyní se zdá
pravděpodobné, že takový fotoaparát
uvítáme příští rok.
Společnost Canon uvádí, že v současné
době někteří fotografové testují
fotoaparát
s
bajonetem
APS-C.

Takovým fotoaparátem je velmi
pravděpodobně EOS R7, ekvivalent
bez zrcadla jako 7D Mark II.
Řada 7D byla vždy velmi populární.
Jako
vlajková
loď
řady
APS-C
společnosti nabízí amatérům šanci
vstoupit do pokročilejších funkcí, aniž
by za plnoformátový fotoaparát dali

spoustu peněz, a pro profesionály
představuje skvělé druhé tělo nebo
alternativní fotoaparát, když člověk
potřebuje větší dosah, aniž by obětoval
další funkce.
V této chvíli to vypadá, že novou verzi
můžeme očekávat v průběhu roku
2021.
více na

Canon představil novou řadu hrnků
Společnost Canon spustila prodej hrnků a pohárků pro fanoušky této značky, kterým je třeba při
každé konzumaci nápoje připomenout jejich volbu fotoaparátu.
Snad nejvíce poutavý je RF 24-105 mm
f/4 L IS USM, který bude k dispozici za
přibližně 26 $.
Na výšku 39,5 cm a s průměrem 8 cm se
do hrnku vejde až 296 ml.
Keramická
konstrukce
podporuje
kapaliny až do 120 stupňů Celsia, což by
mělo být více než dostatečné vzhledem k
tomu, že voda vře ve 100 stupních Celsia,
v závislosti na tlaku vzduchu. Společnost
Canon bere na vědomí, že při pádu nebo

silném nárazu může prasknout, což
nevyvolává důvěru v jeho výkonnost při
umístění v náročných podmínkách.
Vzhledem k tomu, že společnost Canon
uvedla, že nebude vyrábět žádné
nové objektivy EF, je zajímavé vidět,
že doprovodný hrnek RF 24-105 mm je
pohárek EF 70-200 mm f / 2,8L IS III USM
s gumovým zaostřovacím kroužkem.
Při ceně kolem 37 $ je to mnohem
dražší varianta, u které lze jen těžko

ospravedlnit že má přesně
kapacitu jako RF 24-105 mm.

stejnou

EF 70-200 mm má výšku 13,2 cm a průměr
7,9 cm. Dodává se s krytkou objektivu
(neboli víkem), což Canon vysvětluje
jako „slouží k zabránění rozlití obsahu“.
Uživatelé by si měli uvědomit, že víko
nenabízí úplné těsnění.
K dispozici jsou dvě dárkové sady, které
zahrnují také tácky.
více na

Canon nabídne více inovativních
bezzrcadlových objektivů
Společnost Canon vytvořila několik velmi inovativních a působivých objektivů pro bajonet RF,
přičemž optika, jako je Canon RF 28-70 mm f/2L USM posouvá hranice designu objektivů a nabízí
fotografům nové kreativní příležitosti.
Zdá se, že Canon nevykazuje žádné
známky zastavení a objevuje se několik
dalších patentů na nové bezzrcadlovky.

objektivy, protože je pravděpodobné,
že testují různé designy, aby našli to
nejlepší ze skupiny.

Společnost Canon nedávno našla řadu
zajímavých patentů na objektivy pro
bajonet RF od společnosti Canon, včetně
35–135 mm f/2,8, 30–110 mm f/2,8 a
40–150 mm f/2,8. Takový objektiv by
byl jistě docela populární pro širokou
škálu žánrů. Canon by samozřejmě nikdy
nepřinesl na trh tři takové podobné

Přesto je určitě vzrušující vidět objektiv
se zoomem f/2,8, který pokrývá vše od
širokoúhlých ohniskových vzdáleností
až po střední teleobjektiv, protože by
to bylo jistě neuvěřitelně všestranné
zařízení, které by s lehkostí zvládlo celou
řadu situací.

Pravděpodobně by to bylo velmi užitečné
i pro práci s videem, protože by tvůrcům
umožnilo pokrýt mnoho různých scén
jediným objektivem.
Doufejme, že jeden z nich nakonec
uvidíme!
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VÝSTAVA
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Veselé Vánoce
a šťastný nový rok
přeje
redakce IZInu

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

Pěkné čtení.
Ilona/Opava






Magazín mě baví.
Jan/ Praha

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

Užitečné příspěvky tu nacházím.
Karel/Praha
Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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