Justyna Kaliska
Data urodzenia

27.04.1973

Telefon:

695 27 33 27

E-mail:

justyna.kaliska@gmail.com

Adres:

Więckowskiego 52 m 13A
90-735 Łódź

Doświadczenie zawodowe
od 04.2012

to look
owner
MAGIC IS EVERYWHERE IF YOU KNOW WHERE TO LOOK.
Firma to look zajmuje się tworzeniem wizerunku i stylizacji nie
tylko dla indywidualnego klienta, ale również dla agencji
reklamowych, eventowych, marek odzieżowych oraz korporacji
na polskim rynku.
Stylista Projektant Kreator - właściciel to look - www.tolook.pl
Stylistka & konsultant wizerunku - stylizacje indywidualne,
przegląd szafy, zakupy, analizy kolorystyczna i sylwetki, dobór
fryzur...
Reklama
Sesje zdjęciowe
Eventy ze stylistką
Pokazy mody
Warsztaty
Szkolenia dla firm
Image consultant for companies and individual clients
Art Direction
Set Design
Fashion editor/stylist
Personal shopper
Costumes designer
Props object & food styling Sesje zdjęciowe Produkcja i
koncepcja wizerunkowa sesji zdjęciowych
www.tolook.pl
www.stylistkalodz.com
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Doświadczenie zawodowe
od 03.2016 do 03.2016

Bucle
stylista, art director, producent
stylizacja, koncept i produkcja sesji wizerunkowej SS 2016 marki
odzieżowej Bucle

od 12.2015 do 12.2015

6x6 Pracownia Sztuki Wizualnej
stylista
stylizacja aktora do filmu informacyjnego dla Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy

od 10.2015 do 10.2015

ONOFFMEDIA PRODUKCJA FILMOWO-TELEWIZYJNA
stylista, kostiumograf
Przygotowanie kostiumów i stylizacja do film reklamowego dla
Ministerstwa Finansów.
www.onoffmedia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=WzeuANtmD88

od 05.2015 do 05.2015

comme
producent, art director, stylista, projektant
produkcja i koncepcja sesji wizerunkowej dla marki odzieżowej
"comme"
https://www.facebook.com/commepl

od 08.2014 do 10.2014

SZAFA GRA Studio Filmowe Łódź
stylista, kostiumograf
przygotowanie kostiumów do spotu pt. "Dość olewania Obywatele decydują!" - kampania społeczna Instytutu Spraw
Obywatelskich, do której mieliśmy przyjemność wyprodukować
spot.
http://vimeo.com/106497264

od 04.2013 do 10.2013

Mon Amie
Stylista, Brand Manager
Wykonanie na zlecenie następujacych działań:
- szkolenie pracowników
- stworzenie podręcznika wewnętrznego pt."Ubiór kobiety"
- zrealizowanie ( produkcja i stylizacja ) autorskiej sesji
fotograficznej dla marki Mon Amie
- VM
- konsultacje indywidualne dla klientek Mon Amie

od 12.2012 do 12.2012

Ptak Outlet
stylistka
stylizacja 18 outfitów na pokaz w Ptak Outlet dla Agencji Fama
PR
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Doświadczenie zawodowe
od 06.2012 do 06.2012

TMK
stylista
stylizacja i koordynacja sesji TMK dla pisma Forbes

od 03.2012 do 03.2012

Ms cafe
stylistka, doradca wizerunku
występ podczas event-u na dzień kobiet : JUST4LADIES
szkolenie, porady stylisty, analiza kolorystyczna, analiza
sylwetki dla gości lokalu Ms cafe

od 03.2012 do 03.2012

" Komma " - film operator Andac Karabeyodlu w reż. Magdy
Jaroszewicz
scenograf
stworzenie scenografii pokoju hotelowego

od 11.2011 do 11.2011

SZAFA GRA STUDIO
scenograf, stylista żywności
stylizacja żywności, wykonanie scenografii na planie filmu
dokumentalnego " Sok czyli owoc w płynie "

od 10.2011 do 10.2011

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
kostiumograf, stylista
przygotowanie kostiumów do reklam produktów "Vita-miner" i
"Vitotal"

od 08.2011 do 08.2011

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
kostiumograf
przygotowanie strojów i stylizacja aktorów grających w reklamach
leków: LIPOMAL i IMMUNAROL

od 07.2011 do 07.2011

"W drodze" reż. Magda Jaroszewicz
kostiumograf, scenograf
przygotowanie scenografii i kostiumów dla aktorów

od 02.2011 do 04.2011

Port Łódź - IKEA
stylistka
Prowadzenie warsztatów, konsultacja, poradnictwo w zakresie
stylizacji i kreowania wizerunku podczas eventu "Instytut
Inspiracji"

od 11.2010 do 11.2010

reklama dla Rewon s.a.reż.Marcel Sawicki, dla studia SZAFA
GRA
scenograf, kostiumograf
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Doświadczenie zawodowe
od 10.2010 do 10.2010

reklama Belissa detox dla Aflofarm
stylista-freelancer
stylizacja aktorów do reklamy produktu Belissa - detox

od 08.2010 do 08.2010

"Śmierć czeskiego psa" reż. Magda Jaroszewicz, zdj. Mikołaj
Syguła
scenograf i kostiumograf
autorskie wykonanie scenografii i kostiumów

od 07.2010 do 08.2010

"Łódzkie w centrum kultury" reż. Jakub Karykowski, zdj.
Łukasz Herod dla ONNOFFMEDIA
stylista-freelancer
autorskie wykonanie kostiumów do filmu

od 08.2009 do 04.2010

Style & You
stylistka
kreowanie wizerunku, stylizacja,
wykonywanie analiz kolorystycznych i analiz sylwetki,
metamorfozy

od 01.2009 do 01.2009

reklama Toya Sound Studios dla TVN W-wa
scenograf, kostiumograf
relizacja scenografii i strojów do reklamy

od 11.2008 do 11.2008

reklama Banku Pocztowego dla Opus Film
kostiumograf
autorskie wykonanie kostiumów

od 07.2008 do 08.2008

ŁDK
kostiumograf
projekt strojów hostess na stoisko promujace Łódź jako
Europejską Stolicę Kultury podczas Festiwalu Heineken 2008

od 06.2008 do 06.2008

reklama wody Żywiec dla Opus Film
kostiumograf
stylizacja , kostiumy

od 02.2008 do 01.2009

Telewizja Patio Tv
stylista, scenograf
Stylizacja prezenterów, prowadzących programy.
Nadzór artystyczny przy otwarciu stacji.
Projektowanie i relizacja scenografii.
Pomoc i opieka plastyczna przy unikatowych produkcjach.

http://justynakaliska.blogspot.com
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Doświadczenie zawodowe
od 02.2005 do 08.2008

Telewizja Polska Łódź 3
stylistka
Stylizacja prezenterów programów informacyjnych i kulturalnych.
Współraca scenograficzna.

od 03.2004 do 12.2004

Testardo Red Cell
stylistka
Konsultacje i opieka kostiumograficzna nad realizowanymi
akcjami promocyjnymi,

od 01.1999 do 01.2002

ZIC- ZAC / BMG Polska
Art Director
Nadzór artystyczny i organizacja produkcji sesji zdjęciowych nad
realizowanymi przez firmę wydawnictwami muzycznymi.Ustalanie
wyglądu kampanii reklamujacych poszczególne produkcje i
nadzór nad nimi w zakresie realizacji videoclipów, współpracy ze
studiami filmowymi,sesjami zdjęciowymi , mateiałami POS i
okładkami płyt.
Zrealizowane projekty m.in.:
- Kayah & Bregović
- Liroy "Szakal"
- Demono "PLAY"
- Lady Pank - "Live"
- "Piątki na piątki w Radiu Zet
- Cezary Pazura "Płyta stereofoniczna"

od 03.1996 do 03.1996

"Sax & sex" R. Chojnacki
kostiumy
autorskie przygotowanie kostiumów

od 05.1995 do 05.1995

" Budzikom śmierć "R. Choj nacki / Piasek reż. M. Potocka
kostiumograf
autorskie przygotowanie kostiumów do teledysku

od 08.1994 do 08.1994

videoklip zespołu Hej "List " reż. Janusz Kołodrubiec
kostiumograf
autorskie wykonanie strojów

od 07.1994 do 07.1994

videoclip Edyty Bartosiewicz "Zegar" reż. Janusz
Kołodrubiec
kostiumograf, scenograf
autorskie przygotowanie strojów i scenografii

od 05.1994 do 05.1994

videoklip Edyty Bartosiewicz "Szał", reż. Janusz Kołodrubiec
kostiumograf
autorskie wykonanie strojów piosenkarki
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Umiejętności
Personal Shopping, Stylizacja ubioru, Konsultacje, art director, eventy, sesje kreatywne z
klientami, Warsztaty i szkolenia, Kostiumografia, sesje wizerunkowe, garderoby, stylizacja, sesje
zdjęciowe, fashion concept

Wykształcenie
od 10.1994 do 06.2000

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w
Łodzi
projektowanie ubioru
magisterskie

Informacje dodatkowe
Przebyte kursy:

kurs z Analizy kolorystycznej
kurs - Socjal media w branży fashion

Języki:

angielski - dobry

Hobby:

moda, muzyka, bieganie, malarstwo

Podsumowanie zawodowe:
Od 20 lat pracuję jako stylistka, doradca ds.wizerunku, projektantka, kostiumograf. W swoim
zawodzie debiutowałam w 1995 roku projektami strojów dla Edyty Bartosiewicz. Przez lata swojej
pracy, realizowałam wiele podobnych przedsięwzięć, których odbiorcami były różne postacie
polskiego show biznesu. Zajmowałam stanowisko dyrektora artystycznego w wytwórni
fonograficznej BMG; współpracowałam także z takimi firmami, jak: TVP Łódź, TVN, Opus Film,
Toya TV, Patio TV, ON-OFFMedia, SZAFAGraStudio.
Realizuję się w swojej pasji jako osobista stylistka. Z moich usług korzystają aktorzy, piosenkarze,
ale także osoby, dla których moda i wygląd stanowią ważny element codzienności. Staram się w
miłej i dyskretnej atmosferze pokazać paniom, że piękno to pewność siebie, samozadowolenie i
każda z nas może to osiągnąć. Prowadzę również warsztaty dla pracowników firm (zasady dress
code - zasady profesjonalnego ubioru, najczęstsze błędy, zasady doboru stroju). Ale także
benefitowe spotkania ze stylistką dla klientów SPA , klinik medycyny estetycznej, korporacji. Do
swoich zadań zawsze podchodzę z pozycji profesjonalisty, ale i przyjaciela.
Aktualnie założyłam i rozwijam firmę "to look". Zapraszam na www.tolook.pl
Firma to look zajmuje się tworzeniem wizerunku i stylizacji nie tylko dla indywidualnego klienta,
ale również dla agencji reklamowych, eventowych, marek odzieżowych oraz korporacji na polskim
rynku.
Tworzymy koncept i produkujemy modowe sesje zdjęciowe, współpracujemy z fotografami,
studiem fotograficznym, agencjami modelek, profesjonalną ekipą makijażystów i fryzjerów.
Ostania praca to sesja wizerunkowa dla marki odzieżowej Bucle.
Justyna Kaliska: "Od września 2015 roku jestem także współzałożycielką unikatowego
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Informacje dodatkowe
showroomu w Łodzi - Mezzano Showroom " https://www.facebook.com/MezzanoShowroom

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz.
1182.
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