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FOTOGRAFIE 
EXPRES

Jednodenní kurz zaměřený na tzv. fotografické vidění. Vnímání a využití 
různých zdrojů světla, základy kompozice, tipy a triky pro zajímavější 
fotografie. Vše na konkrétních příkladech a prakticky, vhodné i pro 
fotoaparáty v mobilu. 
1 den mezi 10-17:00 
1 500 Kč

FOTOGRAFIE I Ideální úvod do fotografie. Základní fotografické techniky s důrazem na 
jejich praktické použití. Pravidelné večerní lekce a průběžné hodnocení 
domácích zaručují důkladné pochopení a procvičení témat. 
8 lekcí 1x týdně mezi 19-21:00 
3 300 Kč

FOTOGRAFIE II

FOTOGRAFIE 
PROFI

VIDEO

Praktický kurz zaměřený na základní fotografické žánry. Portrét, móda, 
zátiší, reportáž, architektura a krajina. Organizováno formou 
workshopů a konzultací samostatných prací. Obsahu kurzu se 
přizpůsobuje požadavkům účastníků. 
10 lekcí 1x týdně mezi 19-21:00  
4 000 Kč

Akreditované pětiměsíční studium pro zvládnutí fotografického řemesla 
na profesionální úrovni. Portétní, módní, produktová, reklamní, 
reportážní a architektonická fotografie. Získání tzv. profesní kvalifikace 
akreditované MŠMT ČR zahrnuto v ceně kurzu. Individuální přístup 
díky max. 6ti členné skupince. 
20 lekcí 1x týdně plus 5 víkendových dnů  
20 000 Kč včetně certifikované zkoušky

PORTRÉT Víkendový workshop věnovaný portrétu klasickému, stylizovanému a 
módnímu. Práce s modelem, techniky osvětlování v profesionálním 
ateliéru i přirozením prostředí včetně pokročilých technik kombinování 
světelných zdrojů. 
2 dny mezi 10-17:00 
3 000 Kč

Kurz natáčení a střihu videa zaměřený na krátké promo nebo art videa, 
videoklipy a video blogy. 
večerní - 5 lekcí mezi 18-21:00  
víkenový - 2 dny mezi 10-17:00  
3 000 Kč

nejbližší termín 
13.10.2018, 10.11.2018 
19.1.2019

nejbližší termín 
od 23.10.2018

nejbližší termín 
od 5.11.2018

nejbližší termín 
od 1.11.2018

nejbližší termín 
3.- 4.11.2019  
26.- 27.1.2019

nejbližší termín 
od 17.10.2018 (večerní)
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FOTOGRAFIE 
ART

NOČNÍ 
FOTOGRAFIE

REPORTÁŽ

PRODUKTOVÁ 
FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ 
LABORATOŘ

ŠKOLA 
ANALOGOVÉ 
FOTOGRAFIE

Pětiměsíční tvůrčí dílna zaměřená na kreativní, výtvarnou stránku 
fotografie. Přednášky, konzultace i praktické workshopy na přání. 
Individuální přístup, práce na vlastním uměleckém projektu. Úspěšní 
absolventi se prezentují závěrečnou výstavou. 
20 lekcí 1x týdně plus víkendový workshop 
10 000 Kč

Netradiční workshop v ulicích noční Prahy. Zvládnutí klasických 
nočních scén i kreativní techniky luminografie (malba světlem) při 
kombinování různých světelných zdrojů. 
1 den mezi 19-24:00 
1 500 Kč

Jednodenní workshop kombinující přípravnou část a fotografování 
konkrétní události. Zachycení děje, kompozice, práce v obtížných 
světlených podmínkách. 
1 den mezi 10-17:00 
1 500 Kč

Workshop zaměřený na fotografování produktů a uměleckých artefaktů 
včetně jídla, kovů a skla. Možnosti osvětlování v profesionálním 
ateliéru i improvizovaných podmínkách. 
1 den mezi 10-17:00 
2 000 Kč

Dvoudenní workshop věnovaný zpracování digitálních fotografií. Výběr 
a třídění snímků, práce s obrazovými daty a praktické zvládnutí 
základních editačních nástrojů. 
2 dny mezi 10-17:00 
3 000 Kč

Čtyřdenní tvůrčí dílna zaměřená na fotografování a zpracování klasické 
filmové fotografie. Ovládání a možnosti filmových fotoaparátů při 
fotografování portrétu, krajiny, dokumentární fotografie a zátiší včetně 
vyvolávání filmů a ručního zvětšování fotografií. 
Pražská škola analogové fotografie (Čt-Pá 18-21:00, So a Ne 10-17:00) 
Pobytová škola analogové fotografie (Čtv-Ne 10-17:00) 
4 500 Kč

nejbližší termín 
od 9.1.2019

nejbližší termín 
2.11.2018, 13.12.2019

nejbližší termín 
15.12.2018 
dohodou

nejbližší termín 
24.11.2018 
dohodou

nejbližší termín 
8.-9.12.2018

nejbližší termín 
7.-10.2.2019 (Pražská)

mailto:info@matelastudio.com


!!!!!!!!!!!!!!!!

info@matelastudio.comNa rybníčku 1350/14, Praha 2matelastudio

KRAJINÁŘSKÁ 
FOTOGRAFIE

TEMNÁ 
KOMORA

LETNÍ ŠKOLA 
FOTOGRAFIE

ZKOUŠKY 
PROFESNÍ 
KVALIFIKACE

PRAGUE 
CAMERA CLUB

SOUKROMÉ 
LEKCE

Víkendový workshop na Kokořínsku. Fotografování v přírodě, možnosti 
práce s přirozeným světlem, způsoby pojetí krajinné fotografie, 
přednášky a společné konzultace.  
2 dny 
2 500 Kč včetně ubytování.

Workshop zpracování černobílé fotografie. Vyvolávání filmů a 
zvětšování fotografií v domácích a poloprofesionálních podmínkách 
včetně ukázky pokročilých technik. 
1 den mezi 10-17:00 
1 500 Kč

Čtyřdenní tvůrčí dílna kombinuje portrét, architekturu/krajinu, reportáž a 
zátiší. Přednášky, fotografování a průběžné konzultace snímků. 
Pražská letní škola (Čt-Pá 18-21:00, So a Ne 10-17:00) 
Pobytová letní škola (Čtv-Ne) 
4 500 Kč

Platforma pro zájemce o fotografii a nová média v kontextu 
současného umění. Přednášky umělců a teoretiků, společné 
konzultace fotografií, autorských projektů, nápadů a zkušeností. 
Probíhá formou moderované diskuse. 
10x ročně, neděle mezi 10-18:00  
Roční členství 6 000 Kč, Jednorázová účast 1 000 Kč.

Privátní výukové nebo konzultační hodiny výtvarné a komerční 
fotografie. Možnost konkrétních témat, příprava na přĳímací zkoušky, 
zaučení na fotografického pracoviště apod.. 
Individuální plán 
cca 500-1500 Kč/hod.

Akreditovaná zkouška autorizovanou osobou Ministerstva školství a 
tělovýchovy MŠMT pro obory: Fotograf - Základy fotografie, Reportážní 
fotograf, Portrétní fotograf a Produktový a dokumentační fotograf. 
Nahrazuje a rozšiřuje bývalé rekvalifikace. 
1 den 
3 000 Kč

nejbližší termín 
jaro 2019

nejbližší termín 
léto 2019

nejbližší termín 
dohodou

nejbližší termín 
dohodou

nejbližší termín 
od 17.11.2018

nejbližší termín 
dohodou

mailto:info@matelastudio.com

