
BŁOGOSŁAWIONA 

Projekt o bardzo wysokim stopniu trudności 

realizacji. 

 

OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO MODELKI 

1. Zakres pozowania: portret z elementami 
nagości. 

2. Doskonała umiejętność wyrażania emocji. 
3. Umiejętność modelowania ciała według 

krzywych przedstawionych na szkicu. 
4. Typ urody, patrz szkic. 
5. Brunetka – preferowany kolor, włosy do 

ramion. 
6. Zgoda na modelowanie fryzury. 
7. Duże oczy. 
8. Widoczne obojczyki. 
9. Szczupłe ręce, szczególnie na wysokości 

bicepsów i tricepsów. 
 

KLIMAT 

Fotografujemy kobietę wyróżnioną w każdym 
wymiarze swojego istnienia. Osiągamy to 
poprzez serię kontrastów: 
1. Oczu do ich oprawy. 
2. Ust do brody i policzków. 
3. Twarzy do ciemnych włosów. 
4. Głowy do  ciemnego kapelusza. 
5. Lewej części twarzy do podniesionego 

lewego ramienia. 
6. Odsłoniętej częściowo lewej piersi do 

skrytej prawej piersi. 
7. Wzroku skierowanego gdzieś poza obraz. 

Kompozycję oparto na literze V, podstawa z 
obszarem wyjątkowości. 
Uwaga: 
Uwolniona pierś nie może być przedstawiona  
w sposób dosłowny, powinna manifestować 
macierzyństwo i piękno kobiecego ciała. 
Powinna być skryta, ale także powinna istnieć. 
 
Kolorystyka 
Kolorystyka została oparta na dominacji tła  
w kolorze szarym i dwóch kontrastów: 
1. Kapelusza i tła. 
2. Twarzy i ramion w stosunku do tła i 

kapelusza. 
Monotonne tło powinno podkreślać paletę 
cieni  i świateł rozgrywających się na skórze 
modelki i na kapeluszu. 
 
Garderoba 
Ubranie tworzą kapelusz, tunika i fragmenty 
siateczki. 
1. Kapelusz powinien posiadać fakturę bruzd 

wpisujących się w twarz modelki. 
2. Siateczka powinna być stosowana w 

ramach osłabienia kontrastów pomiędzy 
włosami i odsłoniętymi ramionami modelki 
oraz zrównoważenia częściowo odsłoniętej 
piersi. 

3. Istotą kompozycji jest połączenie linii 
„wklęsłego łuku” i litery V. Podczas sesji 
fotograficznej określę ułożenie rąk modelki. 
Oczekuję współpracy, przygotuj się do sesji, 
przedstaw kilka propozycji stanów 
emocjonalnych. 

 
OŚWIETLENIE 
Celem oświetlenia jest, poprowadzenie 
wzroku widza od tła poprzez kapelusz do linii 
wklęsłego łuku. Po odbyciu podróży wracamy 
do oczu modelki. 
Tło: dwie lampy (1,2) różnicują natężenia 
światła. 
Lampa główna (3), oświetla lewą stronę 
modelki. 
Lampa(4) i dwie blendy, łagodzimy cienie. 
Uzyskujemy paletę o maksymalnej rozpiętości 
świateł i cieni z zachowaniem szczegółów w 
światłach i cieniach. 
Lampa rezerwowa (5) i blenda, złagodzenie 
dolnych cieni i faktury kapelusza. 


