Szkoły modelingu
ASF Szkoła Modelingu i Stylizacji
Olga Stachwiuk
ul. Starzyńskiego 3 bud. A, 05-075 Warszawa Wesoła
(Wola Grzybowska)
tel.: (22) 778 72 50, 506 947 552
e-mail: szkoła@asfashion.eu, studio@asfashion.eu
adres strony: http://asfashion.eu
Avant Model School
ul. Gdańska 3 lok. 24, 02-633 Warszawa
tel.: 506 417 999
e-mail: anna@avantmodels.pl
adres strony: http://avantmodels.pl

Agencje modelek/modeli

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Model/modelka
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 524101

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:

Golden Models
ul.Rewolucji 1905r. nr. 44, 90-213 Łódź
tel.: 606 333 307
e-mail: k.wojtera@goldenmodels.pl
adres strony: http://www.goldenmodels.pl

ul. Wólczańska 49, 90-698 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273

BlueModels
ul. Narutowicza 34 lok. 410, 90-135 Łódź
tel.: 505 907 828
e-mail: office@bluemodels.pl
adres strony: http://bluemodels.pl

w Piotrkowie Trybunalskim:

oraz oddziałach:

ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:

Oleander Studio
ul.Demokratyczna 113, 93-430 Łódź
tel.: 888 363 635, 535 520 510
e-mail: kontakt@oleanderstudio.pl
adres strony: www.oleanderstudio.pl

ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:

Avant Management
ul. Gdańska 3 lok.24, 02-633 Warszawa
(stacja metra Marymont)
tel.: (22)490 48 07
e-mail: mail@badzmodelka,pl
adres strony: http://badzmodelka.pl

ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Skierniewicach
Skierniewice, 2016

Model lub modelka jest osobą pracującą na zlecenie
różnych firm, agencji reklamowych, projektantów
mody. Jej zadanie polega na rozreklamowaniu
i wypromowaniu określonego produktu lub usługi.
Modele/modelki mogą brać udział w reklamach
telewizyjnych, pokazach (m.in. mody, fryzur,
makijażu, biżuterii) oraz targach i innych imprezach
promujących produkty i usługi.

Zadania zawodowe
Do zadań modela/modelki należy:
•

•

•
•

•
•
•
•

prezentowanie wyrobów przemysłowych
na targach i przeglądach handlowych
(np. ubiorów zaprojektowanych przez
projektantów mody; butów i innych
dodatków, kosmetyków, itp.),
prezentowanie wyrobów przemysłowych
w formie fotografii (np. sesje zdjęciowe
w plenerze lub studio) wykorzystywanej
w czasopismach lub na
portalach
internetowych;
prezentowanie wyrobów przemysłowych
w filmach reklamowych;
prezentowanie
ubiorów,
wyrobów
artystycznych (np. biżuteria), przedmiotów
użytku
osobistego
(np.
telefonów
komórkowych)
podczas
sesji
fotograficznych,
nagrań
telewizyjnych,
w czasopismach, spotach zamieszczanych
w internecie;
pozowanie w roli modela do twórczości
fotograficznej, rzeźby i malarstwa;
pozowanie
w
pokazach
fryzjerskich
i prezentacjach makijażu;
pozowanie
jako
żywy
manekin
na wystawach sklepowych;
uczestniczenie w przymiarkach ubioru
oraz próbach do pokazu;

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Szkoły modelingu dla przyszłych modeli/modelek
oferują zajęcia w formie kursowej. Podczas nauki
można zdobyć wiedzę z zakresu kosmetyki
i makijażu, stylizacji ubioru. W ramach kursów
odbywają się również zajęcia praktyczne z estetyki
ruchu i aranżacji pokazów, a także podstaw
asertywności oraz komunikacji interpersonalnej.
Inną drogą jest zgłoszenie się bezpośrednio
do jednej z agencji modelek/modeli. Jeżeli agencja
zaproponuje współpracę, zazwyczaj oferuje również
krótkie szkolenia z podstaw modelingu.

Praca modela/modelki należy do lekkich, jednak
udział w długotrwałych sesjach fotograficznych
lub próbach do pokazów, wymaga dużego wysiłku
fizycznego. Z tego powodu osoby o słabej kondycji
mogą nie poradzić sobie w tej pracy. Utrudnieniem
może być także ograniczenie sprawności ruchowej
modela/modelki, chociaż zdarzają się sesje
w których biorą udział osoby niepełnosprawne
poruszające się na wózkach.

Wymagania psychofizyczne
W pracy modela/modelki najważniejszy jest wygląd
zewnętrzny. Chociaż kryteria w zależności
od agencji i projektu bywają różne, najczęściej
od modeli wymaga się odpowiednio wysokiego
wzrostu, proporcjonalnej figury i wysportowanej
sylwetki, co wiąże się z kontrolowaniem wagi
i utrzymywaniem zdrowej diety. Jest to zajęcie
dla energicznych, pewnych siebie i odważnych osób,
które nie boją się tłumów i przed kamerami potrafią
zachowywać się naturalnie. Ważna jest także
umiejętność podporządkowania się wytycznym
innych osób (m.in. projektanta, fotografa,
choreografa), a także zdyscyplinowanie, cierpliwość
i umiejętność współdziałania w dużej grupie ludzi.
Do atutów modelki/modela należą dobra
koordynacja ruchowa i muzykalność. W tym
zawodzie wymagana jest również punktualność
i dyspozycyjność. Praca modela/modelki trwa
zazwyczaj od kilku do kilkunastu lat - zaczyna się
przed ukończeniem 20 roku życia, a kończy między
25 a 40 rokiem życia. Sporadycznie zdarzają się
zlecenia dla osób, które nie spełniają powyższych
wymagań - np. sesje z udziałem modelek/modeli
w starszym wieku, o rozmiarach plus size (minimum
38 rozmiar).

Możliwości i szanse zatrudnienia
Większość modeli i modelek jest zatrudnianych
przez agencje, które pośredniczą w kontaktach ze
zleceniodawcami. Prestiż w omawianym zawodzie
oznacza pracę dla najbardziej utytułowanych
projektantów, fotografów czy znanych firm.
Najczęściej modele nie mają stałej pracy, chociaż
ci najbardziej znani podpisują kilkuletnie kontrakty
z firmami, których produkty reklamują.

Płace
Zarobki w zawodzie modela/modelki są bardzo
zróżnicowane. Ich wysokość zależy od warunków
podpisanego kontraktu, agencji dla której pracują
i rodzaju zlecenia (np. sesja zdjęciowa dla magazynu
– edytorial, pokaz, kampania reklamowa), a także
doświadczenia i sławy modelki/modela. Najlepsi
mogą zarabiać za granicą nawet miliony dolarów
rocznie, jednak taka kariera zarezerwowana jest
dla nielicznych. W Polsce stawki są znacznie niższe.
Za zdjęcia do katalogu, tzw. edytorial modele
zarabiają
średnio
500-600
PLN
brutto.
Warto wiedzieć, że przedstawiciele omawianego
zawodu rzadko są zatrudniani w pełnym wymiarze
godzin. Zazwyczaj ich honorarium dotyczy
konkretnego zlecenia. Średnie miesięczne zarobki
modela/ modelki to 4500 PLN brutto. (www.mojapensja.pl - dost.25.04.2016r.) .

