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Sztuka pozowania do zdjęć
Lata doświadczeń nauczyły mnie, że kierowanie 
pozowaniem modelek jest sztuką, którą powinni 
posiąść i rozwijać wszyscy fotografowie portre-
towi marzący o sukcesie.

Pomoc modelce w zaprezentowaniu się od 
najlepszej strony. Modelki, zwłaszcza początku-
jące, często liczą na umiejętności i doświadczenie 
fotografa w kwestiach doboru najkorzystniejszej 
dla nich pozy. Nawet te doświadczone — choć 
z upływem czasu opanowują bogatą gamę póz 
i  potrafią elegancko, płynnie przechodzić od 
jednej do drugiej w trakcie całej sesji — nadal 
potrzebują pieczy fotografa, który powinien ko-
rygować kosmetyczne błędy, podkreślać ich naj-
mocniejsze strony i tuszować te słabsze.

Zdarza się, że stremowana modelka po pro-
stu biernie stoi przed obiektywem w oczekiwaniu 
na wskazówki. Niedoświadczeni fotografowie 
często mają ogromne problemy z kierowaniem 
modelką, zwłaszcza że większości portrecistów 
znacznie łatwiej wyobrazić sobie jakąś pozę ani-
żeli wyjaśnić modelce, czego oczekują.

Troska o satysfakcję klienta. Przy fotogra-
fowaniu modelek w grę wchodzi jeszcze jeden 
ważny element: klient. Może to być zlecenio-
dawca konkretnego projektu bądź też — w przy-
padku fotografii do portfolio modelki — jej 
wszyscy potencjalni klienci.

FotograFowanie modelek. techniki pozowania6 

Wstęp

Umiejętność upozowania modelki jest trudną sztuką, którą można opano-
wać jedynie dzięki wytrwałej nauce i praktyce
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Na fotografiach reklamowych modelka często pełni drugorzędną rolę, na 
pierwszy plan wysuwa się bowiem promowany produkt. Zadanie modelki 
polega w tym przypadku na wykreowaniu odpowiedniego nastroju. Jej poza 
powinna zwracać uwagę na reklamowany towar lub usługę. Jeśli uda się jej ta 
sztuka, a zdjęcie będzie wywoływało oczekiwane emocje, to zleceniodawca lub 
reklamodawca z pewnością nie będą zawiedzeni. Zastanów się: co chciałbyś 
wyeksponować? Czy chodzi o konkretny element garderoby, czy raczej o jakiś 
detal (np. zapięcie, tkaninę lub jej deseń)? Co będzie dla widza impulsem, 
który skłoni go do zakupu promowanego produktu?

Jeśli robisz zdjęcia do portfolio, powinieneś zaaranżować je z myślą o kon-
kretnym typie klientów, na jakich nastawia się dana modelka. Mogą to być 
na przykład projektanci mody, wydawcy czasopism, producenci, jubilerzy czy 
przedstawiciele dowolnej innej branży, która chętnie promuje swoje wyroby 
lub usługi za pośrednictwem modelek. Ponadto zdjęcia powinny pokazywać 
modelkę od najlepszej strony, maskować ewentualne mankamenty jej urody 
oraz korespondować z jej wrażliwością estetyczną i osobowością. Ponownie 
warto zadać sobie kilka pytań: co chciałbyś wyróżnić na zdjęciu? Co zachęci 
klienta do wynajęcia właśnie tej, a nie innej modelki?

Celem portfolio jest zaprezentowanie bogatej gamy ról, w  jakie po-
trafi się wcielić modelka, a  także jej największych zalet. Potencjalny klient 

wStęp 7 

Dobre pozowane zdjęcie nie jest dziełem 
przypadku, lecz stanowi wypadkową cierpli-
wości, umiejętności, wiedzy i zaangażowania 
w pracę
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W przypadku foto-
grafii reklamowej 
należy dokładnie 

określić, co powinno 
skłonić klienta do 

zakupienia reklamo-
wanego produktu
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przeglądający zdjęcia powinien znaleźć w portfolio coś, co mu się spodoba — 
i na tej podstawie podjąć decyzję o wynajęciu danej modelki na sesję.

wyzwania związane z fotografią pozowaną
Nietrudno sobie wyobrazić, że dobrze upozowane i zrobione zdjęcie nie jest 
dziełem przypadku. Nie zdarza się, by fotograf ot, tak sobie napotkał dosko-
nałą modelkę w wymarzonej pozie i  tak fenomenalnie oświetloną, że wy-
starczy sięgnąć po aparat i nacisnąć spust migawki. Tworzenie doskonałych, 

wStęp 9 

Potencjalny klient przeglądający zdjęcia mo-
delki powinien znaleźć w jej portfolio coś, co 
mu się spodoba — i na tej podstawie podjąć 
decyzję o wynajęciu jej na sesję. Kluczem do 
osiągnięcia tego celu jest zróżnicowana es-
tetyka fotografii, jak w przypadku tych zdjęć 
Ciany
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zwracających uwagę zdjęć wymaga cierpliwości, umiejętności, wiedzy i zaan-
gażowania. Nieodzowne jest też mistrzowskie opanowanie innych aspektów 
fotografii.

Wyzwania techniczne. Niezależnie od tego, jak doświadczonym jesteś fo-
tografem, zawsze musisz być otwarty na poznawanie nowych technik i trików, 
nowego sprzętu, nowych filmów oraz metod rejestrowania obrazu, a także no-
wych trendów w fotografii. Twój repertuar artystyczny powinien nieustannie 
ewoluować i wpisywać się w obowiązujące tendencje rynkowe. Te wyzwania 
stały się szczególnie istotne w epoce cyfrowej ze względu na olbrzymią dyna-
mikę rozwoju technologii rejestrowania i przetwarzania obrazu.

Stylizacja. Kolejnym wyzwaniem związanym z fotografią pozowaną jest 
konieczność sprawnego poruszania się w świecie mody — modelowania fry-
zur, robienia makijażu i stylizacji. Zgrany zespół specjalistów z tych dziedzin 
stanowi jeden z najważniejszych warunków decydujących o uzyskaniu statusu 
zawodowego fotografa. Gdy zdecydujesz się już, jakie elementy chciałbyś za-
akcentować na zdjęciu, skorzystaj z usług zespołu fachowców (wizażysty, fry-
zjera, stylisty), aby wspólnie wypracować oczekiwany efekt. Wykwalifikowani 

FotograFowanie modelek. techniki pozowania10 

Odniesienie sukcesu w dziedzinie fotografii 
pozowanej wymaga mistrzowskiego opano-
wania klasycznych arkanów tej sztuki oraz 
umiejętności cyfrowego udoskonalania ob-
razu

NA SĄSIEDNIEJ STRONIE. Gdy zdecydujesz 
się już, na jakim efekcie Ci zależy, skorzystaj 
z usług zespołu fachowców, którzy pomogą 
Ci go osiągnąć
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asystenci odciążą Cię od niektórych zajęć, a niekiedy mogą mieć istotny wkład 
w  proces twórczy. Dzięki zgraniu i  zaangażowaniu zespołu nawet amator 
z pewnym doświadczeniem może stworzyć prace na profesjonalnym poziomie.

Praca z ludźmi. Fotografowanie mody nie polega na beznamiętnym reje-
strowaniu kolejnych scen. Trzeba jeszcze umieć nadać im konkretną wymowę. 
Podczas sesji należy być cierpliwym i dbać o pozytywną atmosferę. Modelka 
musi być zrelaksowana i pewna siebie — tylko wówczas da z siebie wszystko, 
zaś do fotografa należy stworzenie komfortowego, przyjaznego nastroju, który 
będzie sprzyjał przebiegowi sesji.

FotograFowanie modelek. techniki pozowania12 

Fotografowanie mody nie polega na bez-
namiętnym rejestrowaniu kolejnych scen. 
Trzeba jeszcze umieć nadać im konkretną 
wymowę

podczas sesji należy 

być cierpliwym i dbać 

o pozytywną atmosferę.

FOTMOD_Fotografowanie modelek.indd   12 2012-03-29   13:31:26



kilka Słów o tej kSiążce
Ta książka ma na celu wyeliminowanie wątpliwości dotyczących wykonywania 
pozowanych zdjęć. Znajdziesz w niej wiele cennych informacji oraz wskazó-
wek, które pozwolą Ci uniknąć typowych błędów popełnianych przy pozo-
waniu, a dzięki wielu przykładowym fotografiom wzbogacisz repertuar póz 
i nauczysz się dobierać właściwą stylistykę, umożliwiającą uzyskanie oczeki-
wanego efektu. Przede wszystkim jednak niniejsza książka ma służyć pomocą 
w wypracowaniu indywidualnego stylu i realizowaniu własnych, oryginalnych 
pomysłów.

Uzyskanie najwyższej klasy zdjęć niejedno-
krotnie zależy od asysty zespołu specjali-
stów z różnych dziedzin
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