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Projekt o wysokim stopniu trudności realizacji 

 
OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO MODELKI  
1.  Zakres pozowania: portret.  

2.  Doskonała umiejętność wyrażania emocji.  

3.  Umiejętność modelowania pleców  
w kształcie pancerza żółwia.  

4.  Typ urody, patrz szkic.  

5.  Blond, siwy – preferowane kolory włosów.  

6.  Zgoda na modelowanie fryzury.  

7.  Duże usta i oczy.  

8.  Szczupłe ręce, szczególnie na wysokości 
bicepsów i tricepsów  

 

KLIMAT 

Obraz kobiety niezależnej i zdecydowanej. 

Kobiety o sprecyzowanych poglądach, o silnej 

osobowości, z domieszką cech męski, ale bardzo 

kobiecej. Kompozycję oparto na ósemce. W 

dolnej części ósemki dominuje „kobiecość”. W 

górnej przemawiają emocje. Planowany 

kierunek czytania kompozycji: 

1. Włosy, oczy, nos i usta – mocny punk 

2. Plecy, ramiona, szal – mocny punkt, 

osadzenie kompozycji na białym tle. 

Uwaga:  

1. Najsłabszym elementem kompozycji jest 

szyja, w wyniku silnego skręcenia głowy 

zobaczymy ścięgna, żyły oraz mini fałdy 

tkanki tłuszczowej. Szyja musi być zasłonięta. 

Moim zdaniem najlepszy będzie szal. 

2. Niedopuszczalne są ślady po noszonym 

biustonoszu. 

3. Istotą kompozycji, głównym elementem 

przekazu są usta z ledwo dostrzegalnym, 

bardziej wyczuwanym grymasem. 

 

GARDEROBA 

Szal można zastąpić czarną sukienką z mocno 

odkrytymi plecami. Szal spełnia dwie funkcje: 

1. Kotwiczy kompozycję na białym tle. 

2. Jest punktem odniesienia dla zaproponowa-

nej palety kolorów.  

 

MAKIJAŻ / FRYZURA 

Fryzurę tworzą pasemka włosów biegnące  

w różnych kierunkach. Włosy powinny sięgać 

oczu, delikatnie je zasłaniać. Podobnie jest  

z uszami. Płatki małżowiny i obrąbki powinny 

być widoczne, bez kolczyków i klipsów. Czarne 

brwi i rzęsy powinny się przebijać poprzez 

włosy. Oprawa oczu spokojna, w tonacji brązu, 

makijaż delikatniejszy niż na kościach 

policzkowych, którym należy nadać charakter 

krawędzi bryły geometrycznej. Głównym, 

punktem fotografii są czerwone usta o odcieniu 

tętniczej krwi. W mojej ocenie, w fotografii 

powinna pojawić się dłoń, dłoń kokietująca, 

dłoń zasłaniająca, dłoń kształtująca fałdy szala. 

Istotnym elementem dłoni są ciemnoszare lub 

jaśniejsze o jeden, dwa stopnie od koloru 

sukienki paznokcie.  

Uwaga:  

1. Paznokcie nie mogą być elementem 

kolejnego kontrastu. Nie mogą zatrzymywać 

wzroku widza, powinny podkreślać charakter 

fałd. 

 

OSWIETLENIE 

Lampy 1 i 2 – tło, zadbać o równomierne 

oświetlenie 

Lampa 3 – około 20° z góry, główne, 

kontrastowe oświetlenie. 

Lampy 4 i 5 – złagodzenie bocznych cieni lampy 

głównej, światło odbite, bardzo miękkie. 

Blenda nr 1 i 2 – zrównoważenie oświetlenie 

tła. 

Blenda 3 - złagodzenie dolnych cieni. 


