
PRAGNIENIE 

 

 

Projekt o bardzo wysokim stopniu trudności 

realizacji 

OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO MODELKI 

1. Zakres pozowania: portret. 
2. Doskonała umiejętność wyrażania emocji. 
3. Preferowany wiek modelki 35+.   
4. Gładka, zadbana cera, oczekiwane „kurze 

łapki” w okolicach oczu. 
5. Typ urody, patrz szkic. 
6. Preferowane jasne włosy, wydaje mi się, że 

siwe będą idealnym rozwiązaniem.  
7. Zgoda na modelowanie fryzury. Wymagana 

jest identyczna długość włosów jak w opisie.  
8. Duże oczy, ładny nos. 
9. Szczupła dłoń, długie zadbane palce. 
10. Widoczne obojczyki. 
 
KLIMAT 

Obraz kobiety dojrzałej, kobiety delikatnej, 

kobiety niewinnej i dziewczęcej. W kompozycji 

wykorzystano korelację: oczu z włosami i kape-

luszem w zakresie: 

1. Kolorystyki. 

2. Kolejności czytania obrazu.  

3. Podrzędności kapelusza i włosów do oczu. 

Kapelusz i włosy stanowi tło dla makijażu. 

Uwaga: 

1. Oczy i kapelusz oraz oczy i włosy tworzą 

całość. 

2. Zastanowić się nad „kurzymi łapkami”. 

3. Przeprowadzić próbę pokazania palcy na tle 

kapelusza - zaprojektować układ palcy. 

Uważam, że palce, szczególnie paznokcie 

powinny być przestawione jak szlachetne 

kamienie, jak coś pięknego i skromnego – 

świadectwo klasy sfotografowanej kobiety. 

 

GARDEROBA 

Szary lub czarny męski kapelusz, odkryte 

ramiona.  

Uwaga: 

Kolorystyka kapelusza określa rodzaj makijażu 

 

MAKIJAŻ / FRYZURA 

Fryzurę tworzą równoległe pasemka włosów 

kończące się pomiędzy połową czoła i brwiami. 

Uszy w około 80 – 90 % odsłonięte, brak 

biżuterii. Kolorystyka twarzy jest uzależniona od 

kapelusza: 

I. Czarny kapelusz 

Makijaż powinien być skorelowany z kolorem 

włosów. Czarne brwi i rzęsy, oprawa oczu, 

policzki w brązie. Zaakcentowane kości 

policzkowe. 

II. Szary kapelusz 

Makijaż powinien być skorelowany z kolorem 

kapelusza. Rzęsy i brwi bardzo delikatne, 

słaba czerń. Oprawa oczu szaroczarna, 

policzki brązowoszare, usta szare 

Uwaga: 

Chciałbym wykorzystać kurze łapki podczas 

kreowania siły wzroku. Oczy są najmocniejszym 

punktem kompozycji. Siła wzroku musi 

zniewalać, onieśmielać, wytrącać wszelkie 

argumenty. 

 

OSWIETLENIE 

Lampy 1 i 2 – tło, zadbać o równomierne 

oświetlenie 

Lampa 3 – około 50° z góry, światło 

ukierunkowane, podkreślające architekturę 

twarzy.  

Lampy 4 i 5 – złagodzenie, muskanie bocznych 

cieni. 

Blenda nr 1 i 2 – zrównoważenie oświetlenie tła. 

Blenda 3 – złagodzenie dolnych cieni, uzyskanie 

faktury materiału kapelusza. 

 


