
 
 

KURZY SPECIÁLNÍCH FILMOVÝCH EFEKTŮ – MAKE-UP A PROTETIKA  

Kurz – Logistika filmového natáčení 

Krátký popis kurzu 
Organizace práce ve filmovém štábu má svá specifika, např. každý člen natáčecího týmu musí umět pracovat se 
scénářem, dispozicemi produkce, kostýmáky nebo pořizovat fotodokumentaci hotové práce. Musí také hlídat 
návaznosti obrazů, které na sebe navazují dějem, ale točí se s odstupem času. Člen filmového týmu fungující 
jako maskérská výpomoc musí vědět, nejenom jaké jsou jeho povinnosti, ale mít i přehled o činnosti ostatních 
členů filmového štábu. Musí se umět přizpůsobit organizaci práce v maskérně a jejímu sdílení s dalšími maskéry 
při střídání. 

Komu je kurz určen 
Kurz je určen zejména praktikujícím vizážistům, kteří mají zájem o získání nebo rozšíření dovedností a 
zkušeností pro práci ve filmovém týmu. Je také vhodný pro všechny zájemce o filmový make-up. 

Co se naučíte 
A. Poznáte strukturu natáčecího týmu a naučíte se úkoly a povinnosti jeho jednotlivých profesí 
B. Seznámíte se s obsahem práce filmového maskéra, pracovním prostředím (maskérnou) a specifiky práce 

v ateliéru a v exteriéru. 
C. Budete rozumět scénářům, naučíte se připravit na natáčení podle scénáře a dispozic, naplánovat si 

potřebný čas na práci podle počtu herců. Rozlišovat mezi natáčecím dnem, dispozicemi, obrazem apod. 
D. Zvládnete logistiku natáčení v rozdílných časových rovinách 
E. Naučíte se organizaci práce, pořizování pracovní fotodokumentace a jejímu sdílení s ostatními maskéry 
F. Naučíte se jak funguje filmová maskérna, osvojíte si pravidla pro hygienu pracoviště a maskérských 

pomůcek na pracovišti, kde se střídá více maskérů 



Lektoři kurzu 
Roman Lochschmidt, Gabriela Čechová 

Program kurzu 
Délka kurzu je jeden den, tj. 8h 

A. Produkční tým a prostředí
A.1. Natáčecí tým, jednotlivé profese a postavení a odpovědnost maskéra v týmu
A. 2. Rozdíl mezi prací ve studiu a exteriéru, specifika nočního natáčení ve studiu a exteriéru

B. Logistika natáčení
B.1. Scénář – Postavy, scény, efekty, časová náročnost
B.2. Natáčecí den – Dispozice, obrazy, příprava před natáčením
B.3. Časové návaznosti – Líčení a účesy dle obrazů, pořizování dokumentace a její sdílení s týmem
B.4. Organizace pracoviště a pomůcek – Střídání maskérů na pracovišti, hygiena pracoviště

C. Praktická část
C.1. Workshop
C.2. Závěrečná zkouška

Certifikace 
Po úspěšném zakončení kurzu obdrží absolventi certifikát Akademie FX Crusaders o absolvování kurzu 
„Logistika filmového natáčení”. 

Slevy při nákupu SFX materiálů pro absolventy našich kurzů 
Společnost FX Crusaders s.r.o. se stala českým distributorem jednoho z největších evropských dodavatelů SFX 
materiálů – britské společnosti Mouldlife/PS. Tato společnost je uznávaným výrobcem vlastních produktů a 
také zastupuje významné, americké a britské výrobce materiálů pro speciální efekty. Díky tomuto spojení 
nabízíme špičkové SFX materiály a výrobky, které zatím nebyly v ČR přímo dostupné Dnes si můžete tyto 
výrobky koupit jak v e-shopu, tak i v kamenné prodejně v Praze. Z těch nejzajímavějších dodavatelů a výrobků 
lze jmenovat: 

• Mouldlife/PS Composites – výrobce uznávaných materiálů pro výrobu pleší Baldiez a Super
Baldiez, řady velmi kvalitních silikonů, zejména pro oblast lifecastingu – Form Life a Go Část, on
skin modelingu – Sculpt Gel skvělých protetických silikonů Gel Pro 10 a dalších

• Polytek – výrobce špičkových SFX silikonů řady Platsil a Plasil Gel
• Monster Makers – výrobce špičkové modelovací hmoty Monster Clay a materiálů pro výrobu

pěnového latexu MM Foam Latex
• Premier Products Inc. (PPI) – výrobce uznávaných alkoholem aktivovaných pigmentů a palet

řady Skin Illustrator a Glazing Gels a dalších inovativních výrobků jakými jsou lepidla a
odličovače Telesis nebo fixátory Marble Selrs a špičkové produkty pro imitaci krve řady
Bloodworks a Fleet Street.

Nejžádanější výrobky máme skladem a většinu ostatních dodáme na objednávku v řádu jednotek dnů. Pro 
absolventy našich kurzů a kurzu KMV nabízíme trvalou slevu 20 % na všechny nákupy Více informací o 
dodávaných produktech lze nalézt na: www.fxcrusaders.store 

Cena kurzu 
Cena kurzu je 4.500, - Kč 

http://www.fxcrusaders.store/
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