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Ukončení: 4. 1. 2021, 23:59 
 

1. Móda 
Ateliér. Světla. Asistent produkce. Vizážista. Modelka. 
A samozřejmě šaty! Šperky! Boty! Přijďte si hrát do našeho 
fotoateliéru a pusťte uzdu fantazii. Vyfoťte sebe nebo svého 
kamaráda jako modelku či modela! 
Město. Ranní světlo. Femme fatale spěchá prázdnou ulicí. 
A nádherně jí při tom vlaje sukně. Jak vidíte módu? Zkuste ji  
pro nás nafotit! 
 

2. Odstíny zelené 
Ať už v krajině nebo ve městě, zelenou najdeme všude 
a v mnoha krásných variantách. Že zarostl rybníček, kde jste se 
vloni koupali? Nevadí! Je krásně zelený! Soused natřel stará 
vrata křiklavě zelenou barvou a vy už se na to nemůžete koukat? 
Tak už se s tím vyrovnejte a vyfoťte je! Ale hledejte i jemnější 
přechody zelené. Sněte. Třeba pohled na svět přes zelenou pivní 
lahev může být poetický. Proč pořád jen růžová. Nebo že by 
kontrast sytě růžové a jemně zelené? Myslíte, že jdou k sobě? 
 

3. Zeptej se mě, jdu támhle za sebou 
Stejně zásadní jako fotka sama je zde myšlenka, co vlastně 
vyfotím. Jak si sám sebe představuji za 20 let? Zkuste to 
symbolicky: místem, věcí, detailem. A nebo pohledem na osobu: 
jak bych chtěl za 20 let dopadnout. Pozor, není vyloučeno, že při 
zahájení Fotografa GML 2040 Vám přijde mail, abyste mohli 
srovnat Vaši představu s realitou...  
 

4. Hra se stíny 
Ponořme se společně do abstraktní hry světel a stínů. Co je to 
stín? Je reálný? Je reálný objekt, který stín vytváří? Hledejte 
kolem sebe, projděte temná zákoutí města i mysli. Komponujte 
scénu, kde si stín sami vyrobíte prsty, loutkami, papírovými 
šablonami... Nebo co kdybych... 
 
 
 

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 přijetí) nebo 
osobně přinést na elektronickém médiu profesorům Havláskovi nebo Kuberovi. Musí tak učinit 
mezi 1. 8. 2020 a 4. 1. 2021. 
Vyhlášení vítězů bude koncem prvního pololetí. Každé téma je hodnoceno zvlášť. Nejúspěšnější 
autor (s celkovým součtem nejvíce bodů) se stává Fotografem GML 2020. 
Hodnocení kategorie „profesor“ proběhne zvlášť a nejlepší autor bude odměněn zvláštní cenou 
poroty. Pro každého zúčastněného profesora malý dárek!  
Anonymizované fotky budou po 4. 1. 2021 vystaveny na FB, kde proběhne soutěž o nejvíc palečků. 
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