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 „nic nedělá ženu tak krásnou  
jako víra v to, že je krásná.”

sofia loren
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čeRná laBuť

 „Document the moments you feel most  
in love with yourself – what you are wearing, 

who you are around, what you are doing. 
Recreate and repeat.”

Warsan shire
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 „Měla jsem to štěstí, že jsem s Paní FOTOGRaFkOu Marleen strávila úžasný Den  
při focení. nerada se ukazuji, stydím se, ale díky úžasnému, příjemnému  

a přátelskému přístupu ze mne stud a obavy opadly. Takže mám doma krásnou památku.  
MOc váM DĚkuji MaRleen. BYl TO neOBYčejný zážiTek.”

irena s.
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„není jen O sváDĚní Muže, ale TakÉ O OslavĚ žensTví.”
DiTa vOn Teese

Děkuji každé ženě, která ke mně zavítá. 
cením si vaší odvahy stoupnout si přede 

mne a odhalit se. Postavit se před objektiv 
a čekat, až zmáčknu spoušť, abych vás 

vyfotila tak, jak vás vidím já. věřte ale tomu, 
že je to úplně jinak, než se vidíte vy samy. 
nevidím nedostatky. vidím jen přednosti. 

krásný úsměv, dlouhé řasy, ďolíčky ve tváři, 
vaši ladnost, noblesu, když si sednete jako 
dáma. vidím i vaši touhu po dokonalosti, 
kterou v sobě nevidíte, ale která tam je, 

protože ji vidí jiní. ať už já, váš partner nebo 
třeba rodiče. Mějte se rády a v lepším případě 

se milujte. sebeláska je osvobozující a má 
dominový efekt lásky ke všemu kolem.

BOuDOiR
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„Přál bych si zachytit paprsky světla, 
které osvětlují její nádhernou postavu. 

je krásná. elegantní. Romantická. 
Roztomilá. Rozkošná a úžasná. 

chtěl bych zachytit tlukot jejího srdce, 
její něhu a její duši. chtěl bych ukázat 

světu její roztomilý úsměv, něžný dotek 
ruky. její křivky těla.  
chtěl bych ukázat…”

autor neznámý

nothing is more sexy than confidence.
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svaTeBní BOuDOiR

Miluje vás už dlouho, zná vás.  
každý kousek vaší kůže, každý vlas,  

každou vaši část. ale v tento den je to jiné. 
vy jste jiná.

jde však pouze o malou ochutnávku 
ještě předtím, než oblečete svatební šaty 

a vstoupíte do společného života bok  
po boku. 

chcete být dokonalá a věnujete tomu 
spoustu příprav. nechte partnera 

nahlédnout a darujte mu možnost spatřit, 
jaká se pro něj cítíte být… a to výjimečná. 

uděláme spolu kolekci fotografií, které jsou 
určeny pouze pro vašeho muže. v rámci 

překvapení jsou mu následně ve formě alba 
doručeny těsně před obřadem jako romantický 

průvodce vašimi přípravami. 
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„My ženy na sobě často vidíme všechny naše 
nedokonalosti, pupínky, faldíky a přestáváme vnímat 

svou celkovou ženskou krásu. Marleen však má  
tu vzácnou vlastnost, že v ženách jejich krásu vidí. 
a co víc, dokáže ji dotvořit a zachytit. Tu poopraví 

vlas, tu vztyčený malíček a vy si říkáte, co z toho bude. 
a pak dostanete fotky a zůstanete s pusou dokořán…”

Pavlína j.

„Musím uznat, že práce modelek není jednoduchá, 
ale…když máte skvělou fotografku stojí to za to! 
já jsem si to focení náležíte užila. a i když nemám 

postavu modelky, fotky jsou nádherné a připadám  
si na nich jako bohyně.”

Michaela G.

intimní fotografie ukazující v náznacích krásu ženy. 
Pečlivě vybrané kousky oblečení, aby světlo mohlo 

dopadnout přesně na tu část těla, která má být 
vyzdvižena. smyslné, plné emocí. ženské a dívčí zároveň. 

Odraz duše. Taková je fotografie ve stylu film noir. 

nOiR FOTOGRaFie
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BOhO

a sunflower soul with rock´n´roll eyes,  
curious thoughts and a heart of surprise.

she was a little boho, a little modern, a little 
gypsy, a touch of class, the right amount  

of sass, and a whole lot of self-respect.
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s hOlkaMa

 „Where there is a perfection 
there is no story to tell.”

Ben Okri
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kReaTivní FOTOGRaFie

Jakmile se naučíte létat,  
už nikdy nebudete  

chtít chodit.

she was a wildflower in a sea of roses. 
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DáRek PRO vašehO Muže

hledáte dárek pro vašeho partnera,  
syna, tatínka? 
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MaTeřsTví
nádherný mix každodenního  

chaosu a neskutečné lásky.

„9 měsíců příprav na to,  
aby se člověk zamiloval  

na celý život.”

vaše PRvní RODinná FOTOGRaFie
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zdobení těhotenského bříška je krásný 
způsob, jak se napojit na miminko a oslavit 
čas těhotenství.  vzory přináší požehnání 
a chrání před zlými duchy a také přináší 

zdraví, radost a štěstí.
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“i love you with everything 
i am, everything i’ve been,  

and everything i hope to be. 
i love you with my past, and 

i love you for my future.  
i love you for the children  

we’ll have and for the years 
we’ll have together. i love you 
for every one of my smiles and 

even more, for every one  
of your smiles.”
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MaTeřsTví

ain't no hood like motherhood.
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PáROvÉ lOve sTORies

„Wrap your arms around me, i’ll wrap my arms 
around you, and just for a little while, we can 

pretend the rest of the world doesn’t exist.  
For a little while, we can disappear.  

now that’s what i call magic.” 
Maxwell Diawuoh
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„all we need is a bed to lay in, someone to nurse our 
insecurities and to remind us that the world isn’t so 

lonesome if we share it with hearts who lay on similar 
pillows of madness.”

joe straynge
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PáROvÉ lOve sTORies
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Ráda bych vám představila nový druh focení. vlastně 
je to pořád to samé. vy, já, foťák. vy s dětmi blázníte, 

já vás fotím. ale něco je přeci jiné. Počet fotek.  
Ráda bych vám z každého focení dala reportáž,  

jako je třeba tato. zachycení i malých detailů, gest.  
Ty malé momenty, které je mi tak moc líto mazat.

Bude to… celá vaše rodina, děti, 
vy s nimi. Malé detaily, které jsou 
tolik důležité a které vám ukážou 

atmosféru. smějící se a brečící děti 
(co si budeme nalhávat, někdy je 
to fakt zábava). jejich ušpiněná 
trička a kolena, jak si hrají třeba 
s hlínou. jejich modřiny. Trhání 
kytek, foukání do pampelišek. 

skákání do kaluží. nic navoněného. 
Prostě život. se vším tím, co jej 

doprovází.

RODinnÉ PříBĚhY

Dostanete min. 50 fotek.  
Fotky vybírám já podle svého citu.
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Mají vaše děti odřená kolena, 
modřiny, usoplený nosík nebo 

třeba špinavé tričko?  
O tom přesně život je! 
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sestra je kousek dětství,  
které nemůže být zapomenuto. 



RODinnÉ PříBĚhY

Rodinné fotografie můžeme vyfotit 
u vás doma, kde to znáte a máte 

k tomu citový vztah, na vaší zahradě, 
venku v parku, v lese, u rybníka 
(exteriér) nebo u mne v ateliéru 

(klasicky u plátna nebo v pokoji).
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BYznYs DĚlá úsMĚv

Potřebujete fotky pro svou práci? Tradiční i netradiční, formálnější nebo méně formální? Fotky svého 
týmu, fotky ke svým článkům, fotky na web? nebo třeba jen na životopis, protože zrovna hledáte práci? 
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POhleD klienTkY

hledala jsem fotografku, která by mi zajistila kvalitní a netradiční 
fotografie a měla jsem štěstí, že jsem potkala právě Marleen.  
Před samotným focením jsme se osobně potkaly, povídaly si  

a já se dozvěděla vše potřebné. konkrétně, jak bude focení probíhat, 
co si mám vzít s sebou, popsala jsem jí svou představu, takže Marleen 

věděla, co očekávám a já zase, co čeká mě.

v den focení jsem byla na vše připravená a upřímně jsem se těšila. 
Marleen byla od počátku příjemná a energická, takže jsem měla dobrý 
pocit. když jsem vstoupila do ateliéru, přivítaly mě krásné prosluněné 

prostory, ve kterých se člověk hned cítí uvolněně. navíc tam byly 
originální kousky oblečení, boty a šperky, takže pokud bych neměla 

vlastní, mohla jsem si cokoliv půjčit.

ještě před focením mě vizážistka krásně namalovala a načesala 
a pak už jsme se s Marleen mohly pustit do akce. Mile mě překvapilo, 

že člověk vůbec nemusí být nervózní. Marleen je skutečně velmi 
přátelská a milá, po celou dobu jsme si povídaly, čas od času mi 

upravila vlasy, posunula rameno nebo natočila obličej, ale vše bylo 
naprosto přirozené a po pár minutách jsem měla pocit, že se bavím 
s dlouholetou kamarádkou a focení se děje jen tak mimochodem.

skvělé taky bylo, že pokud mě během focení napadla jakákoliv 
myšlenka, ať už pozice těla, interiér, který jsem chtěla na fotografii 
využít, Marleen hned věděla, jak to ideálně zrealizovat. Takže jsem 

si celkově focení užila a zachytily jsme úplně vše, co jsem chtěla 
a mnohem více.

Během pár dnů mi přišly krásné fotografie, ze kterých přímo vyzařuje 
pozitivní a přátelská atmosféra, kterou jsem cítila po celou dobu 

návštěvy ateliéru. když jsem se na fotografie dívala, připadala jsem 
si jak modelky z fashion magazínů. a právě v tom je obrovská síla, 

Marleen dokáže zachytit, jak je žena krásná a připomenout jí, že tak 
vypadá celou dobu.

už se těším, až zase budu potřebovat fotografie, protože výstupy 
od Marleen jsou nejen profesionální, ale hlavně se cítíte výjimečně 

po celou dobu focení a vaše dobrá nálada je pak vidět v každém 
zachyceném pohledu.

Milada z.
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na cO se MůžeTe TĚšiT

kOnzulTace
s každou ze svých klientek se před samotným 
focením scházím u mne v ateliéru. chci, abyste 

mě osobně poznaly, abyste viděly, kdo vás bude 
fotit a kde vás bude fotit. abyste se mě “nebály”. 

Povíte mi o vašich přáních a o tom, o jaké fotografii 
sníte. Promluvíme si o vhodném oblečení, o vizáži. 
Poradím vám, na co se zaměřit. součástí každého 

balíčku je i půjčovné oblečení a šperků. v ateliéru se 
můžete hned podívat, co by se vám na focení líbilo. 
na konzultaci se také domluvíme na termínu focení 

tak, aby vám to nejlépe vyhovovalo.
sTYlinG

Pokud si vyberete kreativní focení a vše necháte na nás, 
připravíme pro vás se stylistkou oblečení a celkový vzhled. 

s ohledem na naši konzultaci vás zahrneme do květin, 
uděláme z vás krásnou sochu, fotky naladíme  

do stylu fine art. záleží jen na vás. 

výBĚR FOTOGRaFií 
Po fotografování od mne obdržíte galerii náhledů,  

kde si můžete sama vybrat fotografie, které se vám nejvíce 
líbí. kolik si jich vyberete, záleží jen čistě na vás.  

a ty, které si zamilujete nejvíc, necháme vytisknout,  
abyste si je mohla zarámovat a pověsit.

PROFesiOnální úPRava vizáže
jakmile vás v našem domluveném termínu přivítám 

v ateliéru, dostane se vám profesionální péče 
vizážistky – make-up a úprava vlasů. chceme, 

abyste se sama sobě líbila. nebojte se nám říct, 
jaké barvy máte ráda nebo co vám naopak v rámci 
vizáže nesedí. Toužila jste po krásně nakreslených 

očních linkách, o upraveném obočí nebo nádherně 
vybarvených očních stínech a sama si je neumíte 

udělat? řekněte si o ně, ukažte nám obrázek, 
nebojte se s námi komunikovat!

FOTOGRaFOvání 
jakmile je vaše vizáž upravená a oblékla jste si své 

vysněné šaty či jiné oblečení, které jsme spolu vybraly, 
nastává nejkouzelnější část našeho setkání. Fotografování. 
nemusíte se bát. Budu vás navádět, co a jak dělat. Povídat 
si a snažit se, aby bylo pro vás focení přirozené a příjemné. 

u každé ženy se snažím najít její přirozenou krásu.  
Pózy, které ji nejvíce lichotí a úsměv, který ji rozzáří. 
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záleží mi na tom, abyste se na vaše focení těšila. abyste věděla, jak se na něj připravit, co si s sebou 
přinést. aby to pro vás byl zážitek. Ráda bych vám ukázala, že každá žena je krásná a zaslouží si pozornost. 

Fotografie, které jsou o vás a pro vás. ke každé z vás přistupuji individuálně. „Ošahám si vás očima”, 
popovídám si, poslechnu si vás, focení je vzájemná interakce vnitřních emocí. 

Mým přáním je vytvořit vám takové fotografie, díky kterým se do sebe zamilujete.  
navždy, s hlubokou úctou a sebepřijetím.

 Miluji tištěné, zarámované fotografie a tajně doufám, že je budete milovat i vy. 
krásný den 

vaše Marleen 

O FOTOGRaFce

„alWaYs ReMeMBeR TO Be haPPY Because YOu  
neveR knOW WhO is FallinG in lOve WiTh YOuR sMile.”

auTOR neznáMý

+420 777 672 647
foto@marleen.cz
www.marleen.cz

jsem žena. 
jsem fotografka. 

a jsem hrdá na svou práci. 

Možná je troufalé říct tuto větu na začátku. vyslovit ji nahlas. Myslím ji ale vážně.  
sami poznáte proč.

Fotím dlouho. víc než 17 let. ale portérty žen až poslední čtyři roky. Proč? když jsem 
začínala, fotila jsem věci, které mi nemohly utéct - příroda a detaily. nikdy jsem 

nechtěla fotit lidi, portréty. líbily se mi věci statické, nemluvící, neomlouvající se za to, 
jak vypadají a že jim to zrovna nesluší. Bylo to pro mě pohodlné. 

časem ale zjistíte, že ty pohodlné věci přeci jen nejsou pro vás, že si osud připravil  
pro vás jinou dráhu a že slovo “nikdy” nikdy nepoužívejte. návštěva jedné asijské 
země mě přiměla k tomu, abych se začala na lidi dívat jinýma očima. začaly mne 

zajímat jejich emoce, radost ze života, utrápený výraz v očích, volání o pomoc, úzkost. 
začala jsem je vnímat po jejich vnitřní stránce, ne té viditelné na první pohled. 

a to mne dovedlo k ženám. víte, jak je těžké fotografovat ženy? Ty, které na sobě 
vidí všechny nedostatky, které zadupávají své sebevědomí, své já, svou ženskost? 
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se taková žena cítí? Má profese není o mačkání 

spouště, o dodání tištěných fotek. je o práci s vnitřním světem člověka a jeho 
sebevědomím. zkuste si teď zavřít oči a představit si, že stojím před vámi a chci vás 
vyfotit. O čem začnete přemýšlet, co vnímáte? strach z toho, jak budete vypadat? 
jestli vidím vaše vrásky, vysoké čelo, jestli se hrbíte, tiká vám koutek, když se máte 

usmát? Máte křivé zuby? kilo navíc? Tohle všechno prožívá žena. 

víte, co vidím já? Má krásné oči, dlouhé řasy. když se usměje, září. Má jemné dolíčky, 
kterými okouzluje. když se natočí na stranu a letmo na mne pohlédne, je jako malá 

holčička. když se obejme, cítím z ní sebelásku. když si jen tak ledabyle sedne,  
je uvolněná. umí být i hrdá a smyslná. každé ženě, bych chtěla ukázat, jak je krásná. 

elegantní. Romantická. Roztomilá. Rozkošná a úžasná. chtěla bych zachytit tlukot 
jejího srdce, její něhu a její duši. chtěla bych ukázat světu její roztomilý úsměv,  

něžný dotek ruky. její křivky těla. jako žena vím, co potřebuji slyšet,  
co si žádám a co ke mně promlouvá. 

Má práce tedy opravdu není o mačkání spouště. je o nahlédnutí do duše a objevení 
toho, na co jste sami zapomněli. O vašem vnitřním světě. O zvyšování sebevědomí.  

až příště půjdete kolem zrcadla, podívejte se do něj, vzpomeňte si na mne  
a usmějte se na tu krásnou bytost, kterou milujete.

jsem žena.
jsem fotografka.

a jsem hrdá na svou práci. 

jsem žena. 
jsem fotografka. 

a jsem hrdá na svou práci. 

Možná je troufalé říct tuto větu na začátku. vyslovit ji nahlas. Myslím ji ale vážně.  
sami poznáte proč.

Fotím dlouho. víc než 17 let. ale portérty žen až poslední čtyři roky. Proč? když jsem 
začínala, fotila jsem věci, které mi nemohly utéct - příroda a detaily. nikdy jsem 

nechtěla fotit lidi, portréty. líbily se mi věci statické, nemluvící, neomlouvající se za to, 
jak vypadají a že jim to zrovna nesluší. Bylo to pro mě pohodlné. 

časem ale zjistíte, že ty pohodlné věci přeci jen nejsou pro vás, že si osud připravil  
pro vás jinou dráhu a že slovo “nikdy” nikdy nepoužívejte. návštěva jedné asijské 
země mě přiměla k tomu, abych se začala na lidi dívat jinýma očima. začaly mne 

zajímat jejich emoce, radost ze života, utrápený výraz v očích, volání o pomoc, úzkost. 
začala jsem je vnímat po jejich vnitřní stránce, ne té viditelné na první pohled. 

a to mne dovedlo k ženám. víte, jak je těžké fotografovat ženy? Ty, které na sobě 
vidí všechny nedostatky, které zadupávají své sebevědomí, své já, svou ženskost? 
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se taková žena cítí? Má profese není o mačkání 

spouště, o dodání tištěných fotek. je o práci s vnitřním světem člověka a jeho 
sebevědomím. zkuste si teď zavřít oči a představit si, že stojím před vámi a chci vás 
vyfotit. O čem začnete přemýšlet, co vnímáte? strach z toho, jak budete vypadat? 
jestli vidím vaše vrásky, vysoké čelo, jestli se hrbíte, tiká vám koutek, když se máte 

usmát? Máte křivé zuby? kilo navíc? Tohle všechno prožívá žena. 

víte, co vidím já? Má krásné oči, dlouhé řasy. když se usměje, září. Má jemné dolíčky, 
kterými okouzluje. když se natočí na stranu a letmo na mne pohlédne, je jako malá 

holčička. když se obejme, cítím z ní sebelásku. když si jen tak ledabyle sedne,  
je uvolněná. umí být i hrdá a smyslná. každé ženě, bych chtěla ukázat, jak je krásná. 

elegantní. Romantická. Roztomilá. Rozkošná a úžasná. chtěla bych zachytit tlukot 
jejího srdce, její něhu a její duši. chtěla bych ukázat světu její roztomilý úsměv,  

něžný dotek ruky. její křivky těla. jako žena vím, co potřebuji slyšet,  
co si žádám a co ke mně promlouvá. 

Má práce tedy opravdu není o mačkání spouště. je o nahlédnutí do duše a objevení 
toho, na co jste sami zapomněli. O vašem vnitřním světě. O zvyšování sebevědomí.  

až příště půjdete kolem zrcadla, podívejte se do něj, vzpomeňte si na mne  
a usmějte se na tu krásnou bytost, kterou milujete.

jsem žena.
jsem fotografka.

a jsem hrdá na svou práci. 
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kDe MĚ najDeTe? 

RáDa PRacuji ve vlasTních PROsTORách v BRnĚ neBO v PRaze, v kRásnÉ PříRODĚ  
neBO u vás DOMa. záleží jen na vás, kDe se cíTíTe lÉPe a cO OD FOTOGRaFií OčekáváTe. 

Můj ateliér se nachází v Brně na ulici Drobného 12. nabízí krásné prostory boudoir pokoje,  
fotoateliéru a prostor pro líčení. vše pro vás, vaše přání a vaše krásné fotografie. 

Pokud si chcete více prohlédnout, jak to u mne vypadá, stačí navštívit stránky www.ateliermarleen.cz.
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vaše zkušenOsTi

Doporučuji – je slabé slovo. Prostě s Marleen musíte fotit a pochopíte.  
ano, vše bylo na jedničku s hvězdičkou – tedy s pěti hvězdičkami. Proč? 

Protože je to člověk v krásném balení (skvělý fotograf,  
úžasný člověk, rádce…). na fotkách, které jsou mimochodem nádherné,  

je vidět, že do nich dává i své  a to je nejvíc!!!  
DĚkuji.

Dana š.

nemůžu jinak než doporučit všemi deseti. holky neváhejte s oslovením Marleen. já se dlouho bála 
a nakonec to stálo fakt za to. Fotky nádherné, domluva špičková a atmosféra při focení úplně uvolněná, 

pohodová a hlavně – podporující!!! O krásném ateliéru už ani nemluvím. super a doufám v další 
budoucí spolupráci.

aneta M.

Petra k.
naprosto úžasná fotografka a slečna vizážistka také. nervozita ze mě opadla hned při prvním cvaknutí foťáku. 

velmi příjemné a přirozené prostředí a atmosféra. výsledné fotografie jsou luXusní!!! Dlouho jsem se sama 
sobě na fotkách nelíbila tolik, jako ve chvíli, kdy se mi do ruky dostal výsledek od kouzelnice Marleen.  
věřím, že to nebyla moje poslední návštěva, i když to mám 200 km daleko. za dobře odvedenou práci  

si člověk rád zajede kamkoliv. Moc děkuji

Marleen je ohromně šikovná fotografka a já jsem ráda, že jsem se odvážila ji oslovit 
a poprosit o spolupráci. ideální je, že si s vámi nejdříve dá schůzku a pobavíte se o tom, 

co si představujete, co by si představovala ona. Poradí, vysvětlí, domluví se s vámi  
na datu. ateliér je skvěle vybaven, postará se o vás šikovná vizážistka. 

Marleen je jistě zvyklá pracovat s lidmi, kteří stojí před objektivem poprvé, takže není  
pro ni problém se tomu přizpůsobit. i když se nepovažuji za člověka vyhledávajícího foťák, 
s ní jsem si to vyloženě užila. čas utekl rychle a já měla pocit, že jsem si užila výborný relax. 

a výsledek? Ohromující! zřejmě má kouzelný foťák. s radostí doporučuji všem!  
a já se těším, že se s Marleen uvidím někdy opět v ateliéru.

ještě jednou moc děkuju!
aneta ch.

když jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, začala jsem toužit po těhotenských fotografiích a hledala 
fotografku, která by dokázala výjimečně zachytit toto krásné období života. 

na doporučení své nejlepší kamarádky jsem navštívila stránky Marleen a její fotografie mě okouzlily. 
Focení s Marleen v krásném ateliéru bylo pro mě úžasným zážitkem se skvělým výsledkem v podobě 

nádherných fotografií! 
kdo toužíte po výjimečných fotografiích zachycujících především ženskost a krásu,  

neváhejte Marleen oslovit!

Petra j.


