
LEHKÝ MANUÁL - PŘÍPRAVY NA
FOCENÍ 

PROSTORY PRO FOCENÍ 

Interiér 

- například u Vás doma – Jste v domácím prostředí, v klidu, máte k dispozici celý šatník. Výsledek 
může být opravdu velice zajímavý. Ze zkušenost doporučuji, aby nebyla přítomna další osoba – 
znervózňuje to osoby focené. Po prvotní konzultaci s klientem  = osvětlení,  rekvizity, zkrátka vše 
potřebné si  přivezu sama.

- ateliér – se musí dopředu zarezervovat. K dispozici je prof osvětlení, různá pozadí, doplňky a 
rekvizity.

Exteriér 

Záleží na místě a počasí. Nejlepší je fott  ned ráno nebo podvečer (při vyc ázejícím nebo zapadajícím
slunci). Nefot se na přímém slunci, ale převážně ve stnu.

FOCENÍ 
Nejdůležitější je, když si čas skvěle užijete i s Lucii Kovářkou, ale nutno podotknout, že je potřeba se 
obrnit trpělivost, dobře se na focení vyspat, jelikož focení je i docela fyzicky náročné a smysl pro 
detail tu  raje velikou roli 

OBLEČENÍ

Na naší konzultaci probereme směr, jakým se má focení utvářet, nicméně i tak je dobré si před 
konzultací promyslet, v jakém oblečení by jste rádi fotliipřípadně dořešíme spolu. Každopádně něco
po odlné o, jednoduc é o, bez proužků či výraznýc  značek a log, šaty,  alenky a košile 
s výraznějším výstři em, rife, pro dámy se  odí většinou boty na vysokém podpatku – čím větší, tm 
lepší. Fotme i na boso. Lépe mít více oblečení sebou než méně. V průbě u focení střídáme 3-4 
převleky, popřípadě se vysvlékáme (dle přání zákazníka ).

DOPLŇKY 

Je skvělé být připraven! Máte doma  ezké šperky, korále, šátky, kouřové špičky, kšandy, beranice, 
šátky, brýle, cokoliv Vám padne do očí, případně máte k těmto doplňkům citovou vazbu,  vezměte je 
sebou a fotografe budou  více stylovější! Ale můžeme fott i bez nic , v jednoduc ost je krása. 

LÍČENÍ, ČESÁNÍ, atd.

Je možnost k focení rezervovat vizážistku. Vizážistka Vás nalíčí a zvládne základní úpravu vlasů. Na 
focení je nejlepší přijít nenamalovaná = ať se to zbytečně neodličuje.



Pokud Vaše představy pro focení neobsa ují extravagantní líčení, ráda s Vámi zvládnu základní líčení 
a poupravení vlasů sama. Bez vizážistky. Za rnuto v ceně focení.

Pokud plánujete kadeřníka před focením, tak doporučuji domluvit si termín těsně před focením – 
budete krásně načesaní a nafoukaní. 

Jestliže jste šikovní a zvládáte úpravu vlasů doma, vřele doporučuji umyt vlasů večer před focením a 
těsně před focením fnální úprava.

V případě, že jste zvyklí si  olit určité parte své o těla (no y, podpaží, rozkrok atd), opět doporučuji 
večer před focením, aby nebyla zarudlá kůže při focení.

Nezapomeňte na manikúru a pedikúru = záleží na dru u focení. Příprava je každopádně nutná, 
alespoň zapilování, očištění ne tů. V případě lakování ne tů – doporučuji večer před focením.

V neposlední řadě doporučuji večer před focením (nejen před focením, ale vždy po koupeli anebo 
sprše – ať jsme mladí a krásní co nejdéle ) sá nout po tělovém mléku nebo oleji a namazat si celé 
tělo, pro  ebkou kůži.

Pozor při opalování – neopálené plavky, ramínka i. nevypadají na fotografíc  dobře a ne vždy jdou 
vyretušovat ke spokojenost zákazníka!

VÝRAZY A PÓZY 

Na fotografíc  je vše vidět. Proto je nejdůležitější se uvolnit. štres a stud přejde postupně sám 
v průbě u focení, také díky tomu, že i Vaši fotografu už budete lépe znát.  Legrace, dobrá nálada, 
třeba i nová zkušenost = to vše je focení s Lucii Kovářovou, jaké by mělo být.

Na celé focení připravte i Vaše dět, aby si i ony sami uvědomili, jak se mají při focení tvářit. Nejlépe si
doma za rajte  ru u „zrcadla“. Příklad takto se tváří princezna, takto se tváří čert nebo takto se tváří 
kyselý citrón. 

I když nevíte, jak se postavit, jak se tvářit, kam dát ruce, no y atdiRáda Vás povedu a poradím, aby 
Vám to bylo co nejpříjemnější.

Pokud budete c tt, doma si můžete  rát na „ ereckou školu“ a trénovat výrazy obličeje a pózy 
celé o těla. V případě překvapení, že by Lucie Kovářová po Vás znenadání c těla , aby jste se v určité 
scéně a pozici tvářili například zamilovaně, naštvaně, že se Vám c ce křičet do celé o světa, zasněně 
nebo jako zbo atlá panička, sexy, atd. budete si focení naplno užívat, výbuc y smíc u Vás neminou a 
budete až překvapeni, jaká je to sranda a skvěle to dodá fotografím „šmrnc“. šamozřejmě záleží na 
dru u focení. Jinak se bude tvářit novopečená maminka s týdenním miminkem v náručí, zpocená 
osobní trenérka cvičící na kruzíc , César  rající si s porcelánovými panenkami a jinak zase zamilovaná 
Růženka ve spodním prádle  . Tak co, jdeme do to o?
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