
Dlaczego profesjonalne portfolio jest tak ważne?  

 

To pierwsze, co widzi castinger, produkcja oraz reżyser. Na podstawie tych materiałów 

odbywa się zarówna podstawowa selekcja kandydatów, jak i często ostateczna decyzja, kto 

zostanie wybrany na plan zdjęciowy. Codziennie prowadząc castingi widzimy mnóstwo 

twarzy, osób, zdjęć…   

 Twoje portfolio musi być widoczne i profesjonalne! 

 

Musisz wiedzieć, że wielu reżyserów nie ogląda w ogóle zgłoszeń castingowych, które nie 

spełniają ich branżowych zaleceń. To jest na przykład: odpowiednia jakość i format zdjęć, 

właściwy kadr,  tło… Portret dla osób zajmujących się castingami również musi spełniać 

odpowiednie warunki– patrzysz na wprost, broda nie za wysoko, nie za nisko, wzrok 

bezpośrednio w obiektyw, właściwy makijaż… Zwykłe selfie często odpada. 

 

Bardzo ważne jest tło, na którym realizowane jest portfolio. To ty musisz być w centrum 

uwagi, Ty jesteś tutaj najważniejszy. Nie może być żadnych rozpraszaczy wokół, rzeczy, 

które mogą odwrócić uwagę lub zniekształcić odbiór Twojej osoby. Nie wspominając już o 

dobrym świetle, które ma również ogromne znaczenie - jak finalnie będzie wyglądało Twoje 

portfolio, czyli TY! Czy będziesz mieć worki pod oczami, czy będzie widać małe 

niedoskonałości skóry...czy może właśnie nie. Z profesjonalnym oświetleniem będziesz 

wyglądać świeżo i energetycznie!       

 

Wybór stylizacji, jest również kluczowy. Możesz niechcący lub z niewiedzy zrobić sobie 

ogromną krzywdę i na przykład zniekształcić swoją sylwetkę, dobrać wzory czy kolory, które 

nie będą współpracować z aparatem, z Twoim odcieniem skóry, czy typem urody.. Wzory, 

kroje i kolory także nie mogą odwracać  uwagi od tego kto jest tutaj najważniejszy czyli Ty. 

Odpowiednio dobrana stylizacja pomoże Ci wydobyć walory Twojego wizerunku! 

 

I super istotna videowizytówka.  Bardzo, bardzo często same zdjęcia już nie wystarczą. 

Reżyser chce zobaczyć, jak pracujesz przed kamerą, ciałem, wzrokiem, głosem.. Wizytówka 

musi mieć dobry dźwięk, aby reżyser wyraźne słyszał, co mówisz, nie może się domyślać, od 

razu przejdzie do następnej osoby. Materiał powinien być nagrany w poziomie, aby był 

dopasowany do formatu nagrywanych później ostatecznie filmów reklamowych. Trzeba 

wiedzieć też, co powiedzieć, aby nie zanudzić reżysera i aby dowiedział się tego, dzięki 

czemu to Ty wygrasz casting!       

 

 


