
Well, some purists may argue that the modern Formula 1 cars are not as pretty as their forerunners from the 1960s 
through 1980s. But beauty and aesthetics did not vanish completely from the Grand Prix grids…on the contrary. In 
their own way, the grid girls, whom we can see posing by the glittering cars before the races, provide distinctive 
charm to this almost purely technical world. One of the most prominent among them is Alessandra Maestroni, who 
has now switched to management role after more than ten years of successful and enjoyable life as a grid girl. The 
supermodel-type blonde was born near Monza in 1978, the year when Ronnie Peterson tragically died there. 
Thanks to growing up close to this famous circuit, young Alessandra soon discovered her great passion: Formula 
1. Now the ‘Queen of the Grid Girls’ has some stories to tell…and she revealed few of them to Roman Klemm at 
Monza in 2013. 
 
A.M. Formula 1 had been my passion almost ever since I was a baby. I can remember the many times I heard the 
sound of engines when the cars were at the circuit. I had always been fascinated by it. I have not missed an F-1 
race for years now, either in person or at least watching on TV. 
 
R.K. Once she was determined to become part of this colorful and fast spinning theatre called Formula 1, 
Alessandra needed to come-up with a plan that would get her there.  
 
In 2000 I contacted an agency that specialized in hiring 
grid girls for every European Grand Prix. I did my first 
casting, and three months later was standing on the grid in 
Imola, in front of a Ferrari box, no less. 
 
The then 21-year old Italian found her calling right 
then and there, enhanced by the experience of 
witnessing Michael Schumacher’s red Ferrari win 
ahead of the McLarens of Mika Häkkinen and David 
Coulthard. That day marked the beginning of a very 
successful career, and she never regretted aligning 
herself with the world of Formula 1 so closely. 
 
I have visited many race tracks around the world since 
then. I know every single track in Europe. Fortunately, 
travelling is another big passion of mine, because I spend 
about 250 days of the year on the road! I live in Milano, 
but have visited over 60 countries. I love the F-1 
environment, the opportunity to be so close to the cars, 
and being part of the starting grid protocol. Or to witness 
the podium celebrations and drivers’ happiness from up 
close. The feeling is always unique! 
 
For Alessandra, the valuable contacts she made by 
regularly participating in Grand Prix weekends led to 
many other job offers in modeling and public relations 
for some companies, well known beyond F-1. But it is 
not just about the glamour and hype, of course. The 
woman in front of the camera lens needs to have 
many qualities, and only the best will make it to the 
top, as Alessandra did. 
 
Yes, being a grid girl can lead to modeling or similar 
career, assuming that it is what the girl wants. Thanks to relationships I have built through Formula 1, I received 
many offers for photo-shoots, had many chances to meet various photographers and sponsors, and in such 
situations new opportunities can always present themselves. Of course, the appearance is very important, but a 
pretty face and nice body are not enough. The girls must be fluent in several languages, because they need to 
travel a lot. Besides Italian, I speak English, French, Spanish and Portuguese. A grid girl must always be on time, 
reliable, flexible, polite…sometimes it could be rather hard and stressful job. Grand Prix weekends do not provide 
much room for relaxation. On Saturday and Sunday we have to arrive at the circuit quite early, by about 7:00 in the 
morning. At all times we must wear the correct attire that is provided by any particular sponsor. The protocol on the 
Grand Prix starting grid is highly standardized and must be strictly conformed to. The procedures are controlled by 
Formula 1 management in cooperation with the sponsors and the media, so there is no room for any mistake. It is 
completely professional. 
  
The fans may think that the grid girls have plenty of free time between the races, but it is not the case 
either, as Alessandra explains. 
 



Oh, we do not have much spare time at all! Look, when we walk out from the GP3 starting grid, it is almost time to 
go to the podium, then comes the GP2 starting grid and another podium. The same for Porsche Cup, then the F-1 
driver parade and on to the starting grid again. During the rather limited free time we have briefings on how to 
present ourselves and coordinate everything. 
 

 
  
So, how about the stories of grid girls becoming close friends with drivers and other Formula 1 
personalities. Are they rather of the ‘Wishful Dream World’ variety? 
 
Well, during the race weekend, just about everybody is usually extremely busy. We try to get plenty of sleep 
beforehand, because we need to wake up really early and look good all day. The drivers and team personnel are 
focused on race preparations, plus have to deal with sponsors and the media. There is not much time for any 
distractions. But even in this strict environment ruled by time-tables and schedules, one can meet plenty of 
interesting and famous people. I met many celebrity guests, football players for example. I remember the entire 
Brazilian national team visiting Monza once. We had a very nice time. I was proud to meet Mika Häkkinen, who to 
me is one of the top drivers ever, or Nelson Piquet senior, my personal favorite. And there is even space for many 
funny experiences. The podium celebration is always a great moment, even if you have the champagne sprayed 
on your dress and hair…and it does not smell so pleasant after a while. I have also been to a couple of very nice 
parties in Monte Carlo. But the best place within the entire happening surrounding Formula 1 is the GP2 hospitality 
tent. The boss is one of my best friends. Everybody adores you there and we always have a good time…it is 
almost like a family gathering. And the pizza there is the best in the world! 
 
Yet, there also were several rather sad moments for Alessandra over the years. 
 
The most somber experience for me personally was the ceremony in Monza in 2001. The race took place just few 
days after the September 11 tragedy and the minute of silence to remember the victims of the attack on the twin 
towers in New York was deeply moving. But every time there is a big crash on the track is a very emotional and 
bad moment for me. Knowing all the drivers personally… 
 
Through it all, the highly fashion-conscious Alessandra still found the time to advance her education, 
studying Public Relations at the University of Milano, graduating with Masters Degree from the School of 
Management at SDA Bocconi in Milano, and also attending lectures at the University of California, Los 
Angeles. This enabled her to make the step from a grid girl position into management of her agency. 
 
Two years ago there was a moment when I felt it was time for me to step down as a grid girl, primarily because I 
was very focused on obtaining my MBA degree at that time. The manager of the agency I was working for asked 
me to become an assistant, and I have been more than happy to grab this opportunity for a new career. 



 
Today, one can regularly see the ever elegant Alessandra guiding her forty-plus girls through the circuit 
paddocks around Europe, making sure they not only perform their duties precisely, but also manage to sit 
down and have a decent meal, and remain properly hydrated throughout the day. Behind the scenes, she 
now is in a position to attend castings and play role in the selection of new hires. 
 
As I said before, the appearance is of course very important, but certainly not the only criteria. The girls must be 
above all dependable, because they have to work long hours, always be on time, and respect the rules. 
 
And finally…what about real racing? Has she ever driven a racecar? 
 
No, I never have. Just had the honor to sit in Fernando Alonso’s Championship-winning Renault at the party when 
he won the title. I believe that racing is something that should be done by professionals with appropriate 
background. But that does not mean I don’t like to compete!  I love sailing and participate in many sailing 
competitions around the world. 
 
What an unbelievable person Alessandra Maestroni is. So next time watch out! Formula 1 paddock is full of great 
personalities…and not only those hidden in the cockpits of racecars. 

 
 

PHOTOGRAPHS COURTESY OF ROMAN KLEMM ARCHIVE. 
 
 

Dobrá, někteří tradicionalisté jistě mají právo tvrdit, že moderní 
monoposty Formule 1 nedosahují estetického vzhledu svých 
předchůdců ze šedesátých až osmdesátých let. Krása se ovšem ze 
startovních roštů Grand Prix nikterak nevytratila – naopak. Děvčata 
(takzvané grid girls) která můžeme vidět pózovat u nablýskaných 
vozů před startem závodu, dodávají tomuto téměř výhradně 
technickému světu svůj osobitý šarm. Snad nejznámější z nich je 
Alessandra Maestroni, která po více než deseti letech úspěšné 
práce jako grid girl nedávno přestoupila do role manažerky. 
Blondýna s dispozicemi supermodelky se narodila roku 1978 
nedaleko Monzy, tedy v roce kdy na tomto autodromu tragicky 
zahynul Ronnie Peterson. A právě díky tomu, že vyrůstala v 
bezprostřední blízkosti tohoto slavného autodromu, objevila brzy 
svou velkou vášeň: Formuli 1. Po všech těch letech má ‘Královna 
Grid Girls’ v rukávu nemálo zajímavých historek a o pár z nich se 
podělila s Romanem Klemmem na Monze v roce 2013. 
 
A.M. Formuli 1 miluji prakticky od plenek. Pamatuji si, jak jsem často 
slyšela burácení motorů, když byly vozy na trait a vždy mě to 
fascinovalo. Řadu let jsem teď nevynechala jediný závod Formule 
1...buď osobně nebo alespoň u televize. 
 
R.K. Alessandra se brzy rozhodla stát se součástí tohoto 
barevného a rychle se točícího divadla zvaného Grand Prix. 
Potřebovala ale plán, který se musel do puntíku vydařit. 
 
V roce 2000 se mi podařilo najít agenturu, která vybírala a zaměstnávala grid girls pro evropské velké ceny. 
Zavolala jsem jim a tři měsíce po zdařilém castingu jsem stála před vozem Scuderie Ferrari na startovním roštu v 
Imole. 
 
Tehdy jednadvacetiletá Italka toho víkendu našla své osobní poslání...rozhodnutí navíc podpořené faktem, 
že v závodě triumfoval Schumacherův červený ‘cavallino’ před McLareny Häkkinena a Coultharda. Tímto 
dnem zahájila velmi úspěšnou kariéru a nikdy potom nelitovala, že s Formulí 1 tak těsně spjala i svůj 
osobní život. 
 
Během příštích let jsem navštívila mnoho závodních okruhů světa a v Evropě snad není jediné trati, na které bych 
ještě nebyla. Mám štěstí, že cestování je mou další velkou vášní, protože 250 dní v roce trávím na cestách. Žiju v 
Miláně, ale navštívila jsem již přes šedesát zemí světa. Miluji ten duch panující kolem velkých cen a jsem vděčna 
za možnost, pohybovat se tak blízko závoďáků, být součástí procedury na startovním roštu, nebo oslav na 
stupňích vítězů a zažít radost jezdců z bezprostřední blízkosti. Je to pokaždé velkolepý a jedinečný zážitek! 
 
Díky kontaktům, které se jí podařilo získat během závodních víkendů, dostala Alessandra i mnoho zakázek 
v oblasti modelingu a propagace od velkých koncernů, známých i mimo Formuli 1. Samozřejmě to ale není 



jenom famózní zábava. Žena před čočkami fotoaparátů musí mít mnoho kvalit a jen ty nejlepší se dokážou 
prosadit tak, jako Alessandra. 
 
Ano, být dobrou grid girl může děvčeti pomoci ke kariéře v módní branži a tak podobně. Záleží na tom, čeho chce 
dosáhnout. Přes známosti, které jsem si vybudovala v F-1 jsem získala mnoho jiných nabídek k práci, setkala se 
s mnoha fotografy a sponsory a v takovém prostředí se vždycky může vyskytnout možnost pro nové příležitosti. 
Vzhled je samozřejmě velmi důležiťý, ale hezký obličej a půvabná postava nejsou všechno. Děvčata musí ovládat 
několik jazyků, protože potřebují neustále cestovat. Já kromě italštiny mluvím anglicky, francouzsky, španělsky a 
portugalsky. Je důležité aby grid girl byla za všech okolností všude včas, spolehlivá, zdvořilá a 
přizpůsobivá...občas to může být docela tvrdá a stresující práce. Během závodního víkendu rozhodně není moc 
času na odpočinek. V sobotu i neděli musíme na autodromu být už časně zrána, kolem sedmé. V každém 
okamžiku na sobě musíme mít správné oblečení které dodal ten či onen sponzor. Prezentace na startovním roštu 
je regulována standartním procesem, který musí být velmi striktně dodržen. Celá procedura je stanovena vedením 
Formule 1 ve spolupráci s médii a sponzory, takže není místo pro sebemenší chybičku. Je to naprosto 
profesionální záležitost. 
 
Fandové by si mohli myslet, že alespoň mezi závody mají děvčata plno volného času, ale Alessandra hned 
vysvětluje, že i to je zcela jinak. 
 
Kdepak, čas nazbyt nemáme prakticky vůbec. Podívej, jen co opustíme postavení na startu pro GP3, tak je pomalu 
čas se přesunout ke stupňům vítězů. Po vyhlášení GP3 se již řadíme na startovním roštu GP2 a následuje další 
stupínek vítězů, Totéž pro Porsche Cup, pak přehlídka jezdců F-1 a jejich start. Krátké přestávky využíváme k 
debatám, na kterých si ujasníme jak se prezentovat a koordinovat všechno to dění. 
 
A co ony příběhy o tom, jak se grid girl může stát blízkou přítelkyní pilota nebo jiné osobnosti z Formule 1. 
Jsou to jenom bláhové sny? 
 
Během závodního víkendu panuje velklé napětí a každý je opravdu 
naplno vytížen. My se snažíme se především pořádně vyspat, protože 
ráno vstáváme dost brzy a musíme celý den dobře vypadat. Jezdci 
a členové týmu se soustředí na přípravy k závodu a navíc mají 
povinnosti vůči sponzorům a médiím. Příliš času na rozmarnosti 
nezbývá nikomu. Ale i v tomto světě přísných rozvrhů a termínů se 
člověk může seznámit se spoustou zajímavých a slavých 
osobností. Sama jsem jich potkala opravdu hodně, například 
fotbalisty. V Monze jednou navštívilo závod celé národní mužstvo 
Brazílie a užili jsme si hodně legrace. Zvláště hrdá jsem na setkání s 
Mikou Häkkinenem, kterého považuji za jednoho z nejlepších pilotů 
všech dob a mým osobním oblíbencem je Nelson Piquet senior. Být 
na stupních vítězů je samozřejmě vždycky nejzábavnější, i 
přes to, že vám sprška šampaňským zkropí vlasy a šaty...což 
po čase zrovna vábivě nezavání. Ráda vzpomínám také na pár 
večírků v Monte Carlu. Ale nejlepší místo v rámci celého cirkusu 
kolem Formule 1 je stan GP2. Jeho šéf je jedním z mých nejlepších 
přátel. Chovají se tam k nám výborně, jako doma – a jejich pizza je 
nejlepší na světě! 
 
Během své pouti světem Formule 1 zažila Alessandra ovšem i méně radostné chvíle. 
 
Nejvíce se mě dotkla ceremonie v Monze 2001. Bylo to jen pár dnů po útoku na ‘dvojčata’ v New Yorku 11. září a 
ta minuta ticha za oběti této tragédie šla opravdu pod kůži. V zásadě to ale pokaždé nesu velmi těžce, když se na 
trati někdo vymázne. Všechny piloty jsem poznala osobně... 
 
Přes to všechno si módně založená Alessandra našla čas i na studium. Věnovala se public relations na 
universitě v Milánu, získala titul magistra na Milánské School of Management, SDA Bocconi, plus 
navštěvovala přednášky na University of California v Los Angeles. To jí pomohlo udělat další krok v 
kariéře, opustit pozici grid girl a postoupit na manažerskou pozici. 
 
Je tomu dva roky, kdy jsem si uvědomila, že je čas přestat pracovat jako grid girl, protože jsem se v té době stále 
více soustředila na získání magisterského diplomu. Manažer agentury, pro kterou jsem pracovala, mi nabídl místo 
asistentky. Byla jsem šťastná jako blecha a ihned se chopila této příležitosti k nové kariéře. 
 
A tak se dnes stal pohled na vždy elegantní Alessandru, vedoucí svých více než čtyřicet děvčat 
paddockem, docela běžnou záležitostí na všech tratích Evropy. Její úloha nekončí u toho zajistit, aby grid 
girls provedly precizní práci, ale je třeba zařídit i to, aby si měly čas sednout a dát si něco pořádného 



k snědku...pití jim nosí až na startovní rošt. Je také jednou z těch, kdo rozhodují o výběru nových děvčat 
do kolektivu grid girls. 
 
Jak jsem již řekla, kromě zevnějšku kladu největší důraz na spolehlivost. Děvčata musí denně pracovat mnoho 
hodin, dostavit se vždy a všude připravené a včas...a v neposlední řadě musí umět respektovat daná pravidla.   
 

 
 
A nakonec...jak to vypadá s pokušením zazávodit si sama? 
 
Ne, v závodním autě jsem nikdy nejela. Jen jsem jednou měla tu čest usednout do Renaultu Fernando Alonsa při 
oslavách jeho titulu. Mám zato, že závodit by měli opravdu jen profesionálové s náležitou průpravou. To ovšem 
neznamená, že nejsem soutěživá! Miluji plachetnice a zúčastňuji se závodů regat po celém světě. 
 
Alessandra Maestroni, jaká to neuvěřitelná osobnost. Takže příště buďte na pozoru! Paddock ve Formuli 1 se 
hemží zajímavými lidmi...a nemusí to být jen ti, kteří sedí v závodních vozech. 
 


