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Hledáte kvalitního fotografa s dobrým okem? Potřebujte někoho, kdo cítí atmosféru? Chcete
spolupracovat s člověkem, se kterým se snadno naladíte na 
jednu společnou vlnu
? Jestliže Vám hlavou problesklo třikrát ANO, pak oblíbený pražský 
fotograf 
Petr Nikl je pro Vás tou ideální osobou. Citlivé vidění, 
dokonalý smysl pro záběr
a vnímání detailů posunuje jeho fotografie někam dál, než je jen dobře techniky zvládnutý
snímek.
Petr Nikl 
je fotograf, se kterým se navíc velmi dobře spolupracuje a jeho
fotografie vždy stojí za to
.

  

 

  

 

  Dobrá fotografie, to je okamžik a nekonečné hodiny dřiny
  

Zlí jazykové tvrdí, že fotografové obklopeni ženami, jen přijdou, zmáčknou spoušť a mají
vystaráno. Ač to tak na první pohled vypadá, opak je pravdou. Na vlastní kůži jsem prožil
s Petrem Niklem několik dnů focení a každá jeho fotografie skrývá nekonečné hodiny práce.
Petr Nikl disponuje nesporným talentem, který z něj vytváří velmi všestranného fotografa. Má co
říci svojí volnou tvorbou, ale i jako r
eklamní fotograf
, který tvoří na 
základě Vašeho zadání
a musí umět naslouchat. Je doma v ateliéru i exteriéru. K jeho celoživotnímu tématu patří lidé a
jejich tváře. Umí se dostat hluboko pod povrch a 
vyzvednout ukryté příběhy
. Proto je mu tak blízká reportážní nebo třeba i 
svatební fotografie
. V současnosti se zaměřuje stále více na detaily a specializuje se na fotografie 
jídla, nápoje, šperky a skleněné objekty
.

  

 1 / 3

http://petr-nikl-fotograf.webnode.cz/o-mne-about-me/
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  Reklamní fotografie nebo volná tvorba
  

V dnešní době jedno bez druhého již téměř neexistuje. Ač Petr Nikl uspěl jako umělec, má za
sebou desítky výstav, kdy vystavoval i v Mecce umělců v Paříži, v současnosti se věnuje i oboru

reklamn&iacute;
fotografie . Je příjemné,
že za objektivem svého fotoaparátu neustrnul a ke svým fotografiím, jako přidanou hodnotu,
nabízí i dovednosti počítačového mága. Své fotografie realizuje včetně 
počítačových retuší
a finálních úprav. Kdo zná 
Petra Nikla
jako citlivého fotografa a obdivuje jeho nezapomenutelné 
ženské akty
, je možná překvapen novými pracemi, kdy nafotil několik těžkotonážních kolekcí -
letadla a automobily
.

  

 

  

 

  

Jestliže hledáte profesionálního fotografa se širokým záběrem a citlivým okem, kontaktujte
Petra Nikla ještě dnes. Uvidíte, že budete spokojeni a na společnou práci se budete vždy těšit. 
Petr Nikl
vidí, co mnozí ani netuší.
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Jaroslav Kestřánek
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