
 
 

KURZY SPECIÁLNÍCH FILMOVÝCH EFEKTŮ – MAKE-UP A PROTETIKA 

Kurz – Základy líčení pro začátečníky (se zaměřením na 
filmový make-up) 

Krátký popis kurzu 
Kurz je určen pro úplné začátečníky v oblasti make-upu a líčení. Na rozdíl od jiných kurzů, náš kurz je od 
počátku zaměřen na make-up v oblasti filmu a televize. Frekventanti kurzu se naučí vše od úplného začátku, 
seznámí se s druhy pleti, tvary obličeje, způsoby i technikou líčení a dalšími základními součástmi líčení. 
V závěru kurzu se frekventanti kurzu seznámí se specifiky filmového make-upu.  

Komu je kurz určen 
Kurz je určen všem, kdo mají zájem o práci maskéra, ale zatím to ještě nezkusili. Začátečníci se musí nejdříve ze 
všeho naučit základy líčení a make-upu. Teprve poté, co zvládnou základy, mohou se vrhnout na specifické 
oblasti, které jsou typické pro filmový make-up. Vzhledem k tomu, že tento kurz je od počátku směřován do 
oblasti filmového make-upu. Kurz není vhodný pro začátečníky, kteří se chtějí věnovat beauty/korektivnímu 
make-upu. 

Co se naučíte  
A. Určit tvar obličeje a barvu a odstín pleti, seznámíte se s druhy štětců a dalšími nástroji, 
B. Základy teorie barev a její praktické uplatnění v oblasti make-upu 
C. Líčit tvář, korigovat jednotlivé tvary obličeje pomocí konturování 
D. Líčit oči, oční linky, obočí a pracovat s umělými řasami 
E. Líčit rty, pracovat s jejich tvary, práce se rtěnkami, lesky a konturami 
F. Seznámíte se se základy filmového make-upu a používaných technikách a materiálech 



 

Lektoři kurzu 
Roman Lochschmidt, Gabriela Čechová 

Certifikace 
Po úspěšném zakončení kurzu obdrží absolventi certifikát Akademie FX Crusaders o absolvování kurzu „Základy 
líčení a make-upu pro začátečníky”. 

Program kurzu 
Délka kurzu je tři dny, tj. 24h 

DEN 1    
A. Tvary obličeje, typ a odstín pleti, 

příprava a hygiena pleti (ošetření 
před a po aplikaci make-upu) 

B. Teorie barev a její uplatnění v 
beauty a filmovém make-upu 

C. Typy make-upu výběr báze a práce 
s make-upem 

D. Nástroje a produkty, jejich správný 
výběr a použití 

E. Praktická část

DEN 2 
A. Make-up tváře (korekce tvaru a 

stínování) 
B. Make-up očí (oční linky, obočí, 

řasy) 
C. Make-up rtů (rtěnky, lesky, 

korekce tvaru) 
D. Styly líčení v beauty a korektivním 

make-upu (denní, večerní, 
kouřové, oční linky) 

F. Praktická část

DEN 3 
E. Základy filmového make-upu 

(primární barvy a míchání 
barevného odstínu pleti) 

F. Další produkty ve filmovém make-
upu (alkoholem aktivované 
pigmenty, adhesiva, separátory, 
fixátory, latex, želatina a silikony) 

G. Maskérská výbava a placovka 
H. Praktická část a závěrečný test 

z beauty make-upu 

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 9.800, - Kč 

http://www.fxcrusaders.store/
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