
KURZY SPECIÁLNÍCH FILMOVÝCH EFEKTŮ – MAKE-UP A PROTETIKA 

Kurz – Základy speciálních make-up efektů I. (teorie 
barev ve filmovém make-upu) 

Krátký popis kurzu 
Tento kurz je zaměřen na praktické uplatnění teorie barev ve filmovém make-upu. V tomto kurzu věnujeme 
pozornost barevnosti lidské pleti, práci s pigmenty, barvami a barevnými paletami. Naučíte se poznávat barvu 
pleti a rychle namíchat odpovídající barevný odstín ze tří primárních barev systému RYB, provádět potřebné 
korekce podle barevného tónu pleti líčené osoby. Naučíte se, jak zakrýt tetování nebo barevně sladit silikonové 
odlitky s barvou kůže.  

Komu je kurz určen 
Kurz Základy filmových make-up efektů – teorie barev pro filmový make-up je nezbytným začátkem pro ty 
zájemce, neumí z primárních barev míchat různé tóny barevného spektra.  

Co se naučíte 
A. Prakticky využívat teorie barev ve filmovém make-upu
B. Vytvářet nejrůznější barevné odstíny pomocí míchání primárních barev RYB
C. Rychle míchat barevné základy pro všechny základní barvy lidské pleti
D. Správně korigovat barevný základ pro sladění jeho finálního odstínu s barvou líčené kůže
E. Pracovat s průsvitností barev a jejich vrstvami
F. Seznámíte se s hlavními typy barev používaných ve filmovém make-upu a oblastmi jejich aplikace

Lektor kurzu 
Alexander Čech 



 

Certifikace 
Po úspěšném zakončení kurzu obdrží absolventi certifikát Akademie FX Crusaders o absolvování kurzu “ Základy 
speciálních make-up efektů I. – barevná teorie pro filmový make-up“. 

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

A. Viditelné spektrum barev, barevné modely (aditivní a subtraktivní) 
B. Barevný model RYB, jeho porovnání s barevným modelem RGB  
C. Vztahy mezi primárními barvami modelu RYB  
D. Základní rozdělení barevných tónů pleti a kůže a jejich odstínů 
E. Míchání barevných odstínů a tónů pomocí primárních barev RYB pro základní barevné typy pleti 
F. Pigmenty a barvy, jejich průhlednost a průsvitnost  
G. Základní typy pigmentů a barev používaných ve filmovém make-upu – AA barvy, akrylátové barvy, PAX 

barvy, barevné systémy FuseFX a Psycho Paint, flocking 
H. Praktická část  

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. 

Cena kurzu 
Cena kurzu je 4.500, – Kč.  
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