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Bio

Joanna Kuchta | Modelove 
Stylistka z pasją i zacięciem, psycholog, 
twórczyni marki modelove.studio. Szeroko 
zorientowana na modę, na koncie ma 
stylizacje do dziesiątek sesji zdjęciowych i 
filmowych dla wielu polskich marek, liczne 
warsztaty wizerunkowe i metamorfozy stylu 
klientów indywidualnych. Współpracuje m.in. 
z Amica, Bambino, Cymes, Nivea, Pan Tu Nie 
Stał, Hilding, Semilac. Absolwentka m.in. St 
Martin’s School Of Art w Londynie, i Szkoły 
Stylu Moniki Jaruzelskiej 



eventy/szkolenia/warsztaty/ wydarzenia  
w liczbach

Wybrani Klienci: 

Collegium da Vinci, Danhen, Emotion Events, Fashion School, Forma - Poznańska Szkoła 
Konstrukcji Ubioru, Kadry Turystyki, Kobieta w Roli Głównej, Mleko Studio, Nivea, Progressteron, 
Orsay, Top Secret, Wolny Targ

100 godzin przeprowadzonych autorskich warsztatów dla stylistów  
100 godzin przeprowadzonych warsztatów z wizerunku profesjonalnego 
150 godzin eventów/wydarzeń w galeriach handlowych - w tym szkolenia dla 
sprzedawców/ konsultacje dla klientów/ metamorfozy z udziałem ubrań marki  
200 godzin przeprowadzonych warsztatów typu metamorfozy 
300 godzin dydaktycznych w szkole mody i ze studentami uczelni wyższej w zakresie art 
direction i produkcji sesji zdjęciowych w sektorze mody 



Reportaż z  
Sesji dyplomowej studentów kierunku 

 “Fashion and New Media” 

Art direction i produkcja sesji zdjęciowych w sektorze mody

Collegium da Vinci, Poznań 2020

























Reportaż z  
„Warsztatów stylizacji sesji wizerunkowej  

marki modowej w plenerze” 

Warsztat dotyczący pracy z marką modową 
i stylizacji modelki do wizerunkowej sesji mody w plenerze

Forma - Poznańska Szkoła Konstrukcji Ubioru, Poznań 2019





















Reportaż z  
„Warsztatów stylizacji sesji zdjęciowej - modowy 

edytorial” 

Warsztat dotyczący tworzenia moodboardu 
i stylizacji edytorialu

Mleko i Forma - Poznańska Szkoła Konstrukcji Ubioru, Poznań 2018























Reportaż z warsztatu: 
„Moda jest Kobietą” 

Warsztat dotyczący budowania wizerunku osobistego z  
elementami psychologii w oparciu o wiosenno-letnią 

garderobę

Studio Mleko, Poznań 2017

















Reportaż z eventu: 
„Dzień Kobiet w Kawiarni Cappuccina” 

Metamorfozy na żywo

Kobieta w Roli Głównej, Poznań 2016























Reportaż z warsztatu: 
„Przymierz się do zmiany” 

Warsztat dotyczący budowania wizerunku osobistego z  
elementami psychologii w oparciu o jesienno-zimową 

garderobę

Festiwal Progressteron, Warszawa 2015






























