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Soutěžní témata:  
1. Černá/bílá 
Černá/bílá nebo černobílá? Záleží na vás. Vyberte si, 
představte klasickou černobílou fotografii, zachyťte 
opravdovou černou a opravdovou bílou. Možná se necháte 
inspirovat technikou High End, kdy na fotografii převládají 
jasy, tedy čistě bílá, možná nás překvapíte Low End, velkými 
plochami černé, avšak s kresbou. Volné téma, kdy ani barevná 
fotografie nemusí být mimo téma... 
 
 

2. Detail v krajině 
Detail v krajině pro nás reprezentuje především klasickou 
krajinářskou fotografii. Soustřeďte se na zobrazení detailu, 
který vás zaujal, vyprávějte příběh, jak se předmět na dané 
místo dostal. Vymýšlejte si, počkejte si na nejlepší možné 
světlo, vraťte se na to správné místo několikrát... Buďte 
trpěliví, krajinka se musí vychodit... 
 
 

3. Reprodukce starého mistra  
Znáte mnoho obrazů, které vás zaujaly námětem či technikou? 
Nenapadlo vás, že byste je chtěli sami namalovat? Využijte 
příležitosti a zkuste je ztvárnit pomocí fotografie! Komponujte 
expozici, změňte drobnosti aniž byste pozměnili význam 
obrazu a nebo naopak, abyste jeho význam pozměnili a pře-
nesli blíže dnešnímu člověku. Nebojte se experimentovat!  
Je mnoho slavných obrazů, které si zaslouží být připomenuty! 
 
 

4. Láska 
...aneb co jsme ještě neviděli. Vyberte si jednu z druhů lásek, 
tradiční či netradiční, lidskou či nelidskou, romantickou či 
akční, prvoplánovou či jen lehounce naznačenou v každoden-
ních maličkostech. Překvapte nás originálním zpracováním 
tohoto krásného vztahu. Vždyť láska se dá zobrazit tolika 
různými podobami! 

 
Podmínky: 
Každý student či profesor může odevzdat nejvýše 5 digitálních fotografií pro každé téma. 
Fotografie je nutno odeslat (lépe jednotlivě) mailem na foto@gml.cz (potvrdíme mu přijetí) 
nebo osobně přinést na elektronickém mediu profesorům Havláskovi nebo Kuberovi. Musí tak 
učinit mezi 25.7. a 25.11., vyhlášení vítězů a předání cen bude v předvánočním týdnu. Každé 
téma je hodnoceno zvlášť. Nejúspěšnější autor (s celkovým součtem nejvíce bodů) se stává 
Fotografem GML 2013. 
Hodnocení kategorie „profesor“ proběhne zvlášť a nejlepší autor bude odměněn zvláštní 
cenou poroty. Pro každého zúčastněného profesora malý dárek! 
Technické podmínky: rozlišení fotek ≥ 2048 x 1536 bodů. 
 
Nejlepší fotografie v každém tématu budou odměněny. 
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