makijaż

LUIZA LENARTOWICZ

Najzdolniejsi i najlepiej wykształceni top wizażyści potrafią wykonać
profesjonalny makijaż, który podkreśla atuty urody i indywidualny
styl klientki. Wyjątkowo precyzyjna i spektakularna praca wywiera
duże wrażenie na otoczeniu. Warunkiem opanowania tej sztuki są
uzdolnienia wrodzone i nabyte, nad którymi trzeba stale pracować
i je doskonalić. Sposobu postrzegania harmonii barw i kształtów,
wiedzy o proporcjach, zastosowania technik pracy i trików można
się nauczyć w dobrej szkole, ale potem samodzielnie kształtujemy
swój warsztat. Podnoszenie własnego poziomu gwarantuje wysoką
pozycję na rynku pracy i w środowisku. Dobrze mieć kontakt ze swoim
„guru”, autorytetem, który doradzi, zweryfikuje błędy i z którym
można podzielić się wrażeniami. Ale jak sobie radzić, kiedy go brak?

Paszport Makijażu
J

MODELKA:

ALICJA KOWALSKA

FOTOGRAF: JÓZEF PAWŁOWSKI
MAKIJAŻ I STYLIZACJA: LUIZA LENARTOWICZ
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edną z najnowszych usług proponowanych przez top wizażystów
jest Biometryczny Paszport Makijażu
i lekcja makijażu, które wzbudzają duże zainteresowanie. Przyjrzyjmy się tej
nowatorskiej ofercie, o której wspominałam w artykule „Rewolucja w makijażu ślubnym” w poprzednim numerze
Cabines. Paszport zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu stron z rysunkami, fotografiami, wykresami, poradami
i trikami, opracowanymi indywidualnie
dla jego posiadacza. Matematyczny pomiar twarzy z dokładnymi wskazówkami, jak się poprawnie malować, jak korygować twarz, jest unikatową lekturą
na drodze poznawania siebie. Człowiek
może pewne rzeczy przeoczyć, do mierzenia potrzebne są instrumenty, umiejętności i czas. A tu wszystko odbywa
się błyskawicznie i bezbłędnie. Z paszportu można korzystać wielokrotnie,

także biorąc go ze sobą za granicę,
ponieważ każdy fachowiec będzie się
w nim dobrze orientował.
Nowa usługa to idealna „ściąga” dla
wszystkich, którzy parają się makijażem. Znajduje się tu miejsce na zdjęcie po makijażu, można wkleić fotografię ślubną.
Paszport otrzymujemy dzięki komputerowemu pomiarowi twarzy, który
uwzględnia takie szczegóły jak kolor
skóry, tęczówek, kolor, strukturę i długość włosów itp. W konsekwencji dokładnie przedstawia najkorzystniejszy
kierunek makijażu i stylizacji. Komputer pokazuje wszystkie szczegóły w budowie twarzy, które nie są widoczne
gołym okiem i podaje receptę na ich
optymalne rozwiązanie. Zadaniem wizażysty i stylisty jest już tylko poprawne wykonanie swojej pracy.
Biometryczny Paszport Makijażu jest

dzisiaj ogromną podpowiedzią - niczym
nauczyciel z dużym autorytetem, który
stoi za ramieniem i ułatwia codzienną
pracę. Jest pomocą dla wszystkich pasjonatów. Stworzyłam go z myślą o ludziach, którzy chcieliby pracować jeszcze bardziej komfortowo. Teraz już nie
musisz zadręczać się pytaniami: czy na
pewno dobrze to robię? Czy tu trzeba przyciemnić, czy rozjaśnić? Co i jak
skorygować? Jakich kolorów użyć, by
uatrakcyjnić oczy? Czy wykorzystałam
wszystkie możliwości? Wystarczy znać
podstawowe techniki posługiwania się
kosmetykami i pędzlami, a praca stanie
się jeszcze przyjemniejsza i prostsza.

Biometryczny Paszport
Makijażu zawiera:
Sugerowaną kolorystykę
makijażu
Cera (kremy, bazy, make-up, puder),
brwi, policzki, żuchwa, nos (róż, rozświetlenie, wyszczuplenie, wypełnienie,
modelaż, korekcje), usta (kontury, kolor pomadki, kolor błyszczyka, utrwalacz), paznokcie (baza, kolor lakieru,
utwardzacz).

Precyzyjnie określone:
Owal twarzy: kształt, wielkość, asymetrie pionowe, poziome i diagonal-

ne, korekcja, repigmentacja, rodzaj fluidu i pudru.
Brwi: położenie i szerokość, długość, początek, koniec, a także wygięcie i najwyższy punkt, najkorzystniejsza forma, rodzaj kosmetyku i kolorystyka.
Oczy: położenie, wielkość, odstęp, kształt,
kolor, rodzaj kosmetyków, technika.
Nos: położenie, wielkość, asymetrie, kolorystyka i rodzaj kosmetyku, technika.
Usta: położenie, wielkość, asymetrie, korekcja, kolor, kosmetyki i metody aplikowania.
Róż: najkorzystniejsze miejsce dla
różu, kolor i rodzaj konsystencji, sposób nakładania.
Osadzanie światła: miejsce, kolorystyka i sposób osadzania.
Triki wizażystyki: odmładzanie, pomniejszanie, powiększanie optyczne.
Techniki stosowania pędzli i innych
instrumentów w celu uzyskania najdoskonalszych efektów.

Fotografie, rysunki wraz
z opisem:
Oczy są duże. Odległość między nimi
poprawna. Powieka ruchoma jest większa od powieki nieruchomej. Kształt:
powieka wypukła. Powiekę ruchomą
należy malować w kolorze ciemniejszym od koloru użytego na powiece
nieruchomej. Kącik zewnętrzny prawego oka jest wyraźnie uniesiony. Oczy są
lekko skośne. Powiekę ruchomą można
malować na dzień techniką V otwartą do góry na zewnątrz, a na wieczór

techniką U zamkniętą. Opracowane
przeze mnie techniki 1UVC dokładnie
objaśnię w kolejnym artykule.

RYSUNEK 1 MAPA TWARZY

»

RYSUNEK 1A KOREKCJA ROZJAŚNIAJĄCA
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RYSUNEK 3
KOREKCJA CIEMNYM FLUIDEM I PUDREM

Dopiero po naniesieniu fluidu na twarz
i przypudrowaniu możemy wzmocnić
efekt korekcji i różu do makijażu wie-

APLIKOWANIE RÓŻU

czorowego, stosując puder jedwabny 766
i róż 1260.
Kierunek pudrowania pudrem sypkim

RYSUNEK 2A
KIERUNEK PROWADZENIA LINII MAKIJAŻU

Korekcja (rys. 3): zaciemnione miejsca
należy zaznaczyć ciemniejszym fluidem
lub jedwabiem. Nos i przestrzeń między
nosem a ustami rozjaśniamy np. białą
kredką lub sparklem, czyli opalizującym pyłkiem w jasnym, cielistym kolorze, we wskazanym miejscu.

Forma twarzy
szeroka, prostokątna. Jest dosyć mocno zbudowana i ma szeroko zarysowaną
kość żuchwową. Róż aplikujemy od nasady włosów w kierunku kącika ust. Kolory różu: chłodniejsze lub bezpieczne. Róż
w kolorze ciepłej pomarańczy, brzoskwini
lub złotego brązu jest niewskazany. Kolorystyka brązowo-różowa lub szaro-brązowa. Można wykonać tzw. pogłębienie różu. Czoło przyciemnić w podobnym
miejscu jak wcześniej wykonana korekcja twarzy, fluidem lub pudrem. Można
jeszcze zwielokrotnić efekt różem w odcieniu różowo-brązowym. Musnąć także różem końcówki uszu, a pudrem 2121
brodę i czubek nosa.
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WZMOCNIENIE EFEKTU KOREKCJI
DO MAKIJAŻU WIECZOROWEGO

KIERUNEK PUDROWANIA PUDREM SYPKIM

KOREKCJA BRWI

Brwi: lewą brew należy dopasować do
prawej. Korekcja: zaznaczone na różowo
miejsca należy wyregulować, usuwając
zbędne włoski. Brew prawa: usuwamy 5
mm przy nasadzie nosa. Długość brwi jest
właściwa. Brew lewa: należy domalować
2 mm brwi na początku, lekko ją przyciemniając pudrem do brwi 142. Podwyższyć brew proporcjonalnie do brwi prawej, nadając jej podobny kształt.
Brwi wyregulowane i skorygowane,
porównaj z rysunkiem 7.
Na pierwszy rzut oka nie widać małej
asymetrii ust, które z natury mają bar-

i tusz: ciemny brąz. Usta: brzoskwiniowo złote. Róż: neutralny, beżowo-brązowy w kolorystyce jasnej bezpiecznej.

Wersja II

IDEALNA FORMA BRWI

dzo ładny kształt. Prawa górna połowa ust jest położona wyżej w stosunku
do lewej części górnej i dolnej. Kredką
w kolorze naturalnym 3110 malujemy
lewą górną część wargi, upodabniając
ją do prawej strony. Proszę korzystać
wyłącznie z pomadek jednobarwnych
i nawilżających lub matowych pudrowych. Błyszczyk można zaaplikować jedynie pośrodku dolnej wargi przy korekcji ust. Kształt ust jest lekko nieregularny. Strona prawa jest zbliżona do
idealnego kształtu.
Rysunek 10 Przedstawia proporcje
do perfekcyjnego uformowania maki-

RYSUNEK 9

RYSUNEK 10

jażu kolorowego: oka, różu i ust.
Szkic przedstawia bazę, na podstawie
której można zastosować inne kolory.
Makijaż dzienny – sugestie kolorystyki: oczy niebieskie, białkówka kontrastowa, cera jasnokarmelowa, włosy jasny, złoty blond. Ten typ kolorystyczny to przede wszystkim kolory
jasne, oczy można malować kolorami
jasnymi.

Wersja I
Oczy: ciepły beż, brzoskwinia, biel écru
opalizująca na złoto, ciepły brąz, niebiesko-turkusowy akcent. Eyeliner

SYMETRIA 2 LEWYCH CZĘŚCI TWARZY

Oczy: łososiowy, jasny ciepły róż, czerwona śliwka.
Usta: kolor naturalnej czerwieni wargowej.
Róż: jasny różowo-łososiowo-beżowy
Jeśli wybór pada na kolor niebieski do
makijażu oczu, to polecam jako eyeliner na krawędzi górnych rzęs lub na
krawędzi w kąciku zewnętrznym dolnych rzęs i w powiece wewnętrznej
w środku oka. Dobrze by było podkreślić oko dokładnie takim samym kolorem jak niebiesko-turkusowe tęczówki. Najpierw kredka 3114 miękka biel,
a następnie kredka niebiesko-turkusowa. Efekt ten jest dobry na dzień, jak
i na wieczór. Oczy można podkreślić
w makijażu wieczorowym także kayalem lub ciemną konturówką, np. brązową i śliwkową 3107 i 3109 lub ciemną zielono-granatową 3121. Kolor niebieski w subtelnej ilości będzie ładnie
podkreślał oczy.

»

Asymetria jest intrygująca,
ale zbyt duża jest błędem!

SYMETRIA 2 PRAWYCH CZĘŚCI TWARZY
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Każdy człowiek ma asymetryczną budowę całego ciała. Najciekawsze, najbardziej intrygujące twarze to te, które posiadają zróżnicowane wielkości.
Czasami zoperowany plastycznie nos
może wyrównać proporcje, ale i całkowicie pozbawić twarz charakteru. Zanim więc wybierzesz się na operację
plastyczną, warto zbadać swoją twarz
i może wystarczy drobna poprawka bez
użycia skalpela.

Idealnie symetrycznie
wcale nie oznacza
estetycznie!
MODELKA:

ANNA DESKA

FOTOGRAF: WWW.BILDERWERCK-BERLIN.DE
MAKIJAŻ I STYLIZACJA: LUIZA LENARTOWICZ

Najzdolniejsi i najlepiej
wykształceni top wizażyści
potraﬁą wykonać profjonalny
makijaż, który podkreśla atuty
urody i indywidualny styl
klientki.
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Umiarkowana asymetria jest wskazana,
natomiast zbyt duże dysproporcje są
błędem. Z pomocą makijażowych trików wystarczy zmienić drobny szczegół, aby przywrócić twarzy szlachetność rysów.
W trakcie lekcji makijażu klientka
uczy się prawie wszystkiego o swojej twarzy, a także sztuki makijażu.
Do nauki makijażu wizażystka używa
specjalnych technik, które w przeciwieństwie do profesjonalnych są dużo prostsze. Klientka słyszy proste polecenia; początkowo wydają się one
skomplikowane, ale po kilku ćwiczeniach stają się łatwe. Posiadać wiedzę to jedno, a przekazywać ją w ła-

MODELKA:

ANNA DESKA

FOTOGRAF: WWW.BILDERWERCK-BERLIN.DE
MAKIJAŻ I STYLIZACJA: LUIZA LENARTOWICZ

Sposobu postrzegania harmonii
barw i kształtów, wiedzy
o proporcjach, zastosowania
thnik pracy i trików można
się nauczyć w dobrej szkole, ale
potem samodzielnie
kształtujemy swój warsztat

Wszystkich
zainteresowanych
zapraszamy!

Luiza Lenartowicz

Szkolenie dla 8 osób! Rezerwuj swoje
miejsce już teraz. Gwarantujemy nocleg i wyżywienie! 095 722 99 92
W kolejnym numerze przybliżę Państwu usługi top wizażystów i wyjaśnię
technikę makijażu oczu 1UVC.

Uwaga!
twy i przystępny sposób to drugie.
Dlatego wizażyści prowadzący poradnictwo mogą korzystać ze specjalnych szkoleń. Przygotowujemy ich
do prowadzenia lekcji makijażu. Tylko pewna grupa wizażystów kształcących się w tym kierunku należy do
osób mających możliwość obserwowania na żywo dokonywania pomiarów przez komputer.

Na prośbę naszych wizażystów
i sympatyków ukaże się nowy podręcznik dla wizażystów. Zadzwoń i zarezerwuj swój egzemplarz teraz! Ilość limitowana. Tel. 095 722 99 92

Wizażystka, make-up designer,
beauty stylistka, międzynarodowy
konsultant kolorów, kreator
wizerunku, członek jury Międzynarodowych
Mistrzostw Makijażu Profesjonalnego
w Polsce 1993-99 , w Niemczech 1994-1995,
na Węgrzech 1996, organizator I Mistrzostw
dla Wizażystów Haute Couture Visage
2000-2002, założycielka i prezes do 2005
roku PSW, autorka podręczników, pomocy
naukowych i artykułów dla wizażystów do
czasopism branżowych. Od 1990 właścicielka
Berlińskiej Szkoły Wizażystów w Niemczech,
a obecnie w kraju, od 1995 roku generalny
przedstawiciel w Polsce firmy Mercatura
Cosmetics - producenta marki STAGECOLOR.

Słoneczcznych i zielonych
Radosnych i baziowych
Wołych Świąt Wielkanocnych
życzą wszystkim Czytelnikom
Luiza i Hubert Lenartowicz.

Ankieta do wypełnienia celem stworzenia Biometrycznego Paszportu Makijażu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imię, nazwisko, wiek
Wzrost, waga, rozmiar garderoby, numer butów
Ulubione: 3 kolory garderoby, 3 zestawy - np. spódnica, bluzka, marynarka, firmy odzieżowe i obuwnicze, perfumy
Jaki kolor włosów miała Pani jako dziecko, nastolatka, obecnie?
Jak określi Pani swój naturalny kolor włosów?
Czy włosy są mocno przerzedzone?
Czy nosi Pani perukę?
Czy ma Pani siwe włosy? W jakim wieku się pojawiły?
Kolor tęczówki oczu
Czy białkówka jest czysta biała czy raczej niebieskawa lub żółtawa?
Jak się Pani opala? Czy dostaje Pani piegi? Czy szybko Pani brązowieje? Czy opalenizna ma kolor złocisty, czy bardziej szarawy, jakby brudnawy? Czy dostaje Pani poparzeń?
Czy lubi Pani jednokolorowe, czy raczej wzorzyste kombinacje odzieży?
Czy lubi Pani ekstrawagancką, czy skromną garderobę?
Czy chciałaby Pani mieć przeprowadzoną wnikliwą analizę kolorystyczną?
Czy nosi Pani okulary?
Jaki kolor mają Pani zęby: żółtawy, niebieskawy, biały?
Czy w wolnych chwilach lubi Pani ubierać się w wygodną garderobę
sportową, czy woli Pani sukienki lub spódnice?
Jakie kolory w swojej garderobie lubi Pani najbardziej: jasne czy ciemne, jaskrawe czy zgaszone, ciepłe czy zimne?
Jakie fasony wybiera Pani najchętniej: klasyczne czy sportowe?
Czy nosi Pani apaszkę?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czy woli Pani konserwatywny strój czy naturalny, swobodny?
Na jakie kolory lubi Pani patrzeć, a na które nie?
Których kolorów Pani nie znosi w swojej garderobie, a które lubi Pani
najbardziej?
Czy nazwałaby się Pani zadbaną kobietą?
Czy dba Pani o cerę, dłonie i skórę całego ciała?
Czy zna Pani najnowszą serię kremów do Pani cery?
Czy odwiedza Pani systematycznie gabinet kosmetyczny?
Czy jest Pani chętna do śmiałych zmian w temacie poprawienia swojego wizerunku?
Do jakich części garderoby i akcesoriów przywiązuje Pani najwięcej uwagi?
Co chciałaby Pani u siebie najbardziej zmienić?
W jaki sposób chciałaby Pani oddziaływać na otoczenie: klasycznie
i elegancko, normalnie, na luzie, kobieco, romantycznie, delikatnie, jak
diva, sexy, trendy, inaczej niż wszyscy, z szacunkiem, bez znaczenia?
Kto pomaga Pani przy zakupach garderoby: sama, mama, mąż, siostra,
córka, przyjaciółka, koleżanka, kolega, stylistka inne osoby?
Czy zdaje Pani sobie sprawę, że noszenie odpowiednio zestawionych
kolorów garderoby oznacza Pani obecny stan emocjonalny?
Czy jest Pani przygotowana do wcielenia w życie kilku radykalnych
zmian sposobu ubierania się, a nawet pewnych nawyków w swoim zachowaniu?
Czy sądzi Pani, że kolory i formy mogą mieć wpływ na Pani karierę?
Czy jest Pani pewna, że stosuje Pani wszystkie elementy języka ciała
właściwie i potrafi je kontrolować?

Wszelkie prawa autorskie Luizy Lenartowicz, autorki Mapy Twarzy, Biometrycznego Paszportu Makijażu, są zastrzeżone.
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