
zawodowe drogi

lat jako wizażystka w Berlinie. Ma-
jąc już duże doświadczenie, choć 
zaledwie 26 lat, czułam ogromną 
potrzebę podzielenia się wiedzą 
z innymi ludźmi. Po uzyskaniu po-
zwolenia od niemieckiego Senatu 
założyłam szkołę wizażystów. Na 
wykłady przyjeżdżało bardzo dużo 
Polaków, ja też zaczęłam przyjeż-
dżać do kraju na zaproszenia róż-
nych firm. W końcu założyliśmy fir-
mę w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak zostać 

Gwarancją sukcesu jest połączenie talentu 
i wykształcenia. O zawodzie wizażysty i międzynarodowej 
karierze rozmawialiśmy z Luizą Lenartowicz.

– Jak to się stało, że zosta-
ła Pani wizażystką?

Luiza Lenartowicz – Wychowałam 
się w rodzinie, gdzie każdy coś ro-
bił: projektował, szył, malował, 
rzeźbił, tańczył, stepował, muzy-
kował, śpiewał albo grał w teatrze. 
Wszystko mi się bardzo podoba-
ło i długo rozwijałam swoje pasje 
równolegle, aż do momentu, kie-
dy los rzucił mnie do Berlina. Tu 

po raz pierwszy spotkałam się z na-
uką o sztuce makijażu. To, co mia-
łam w szkole kosmetycznej, nie sa-
tysfakcjonowało mnie. Wiedziałam, 
że mam jakieś zdolności, ale chcia-
łam stać się prawdziwą profesjo-
nalistką, a nie tylko utalentowaną 
amatorką. Skończyłam w tym kie-
runku kilka szkół. Miałam szczę-
ście, ponieważ trafiłam na wybit-
nych fachowców z Niemiec, Anglii 
i Francji. Pracowałam przez wiele 
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wizażystą
Luiza Lenartowicz
Wizażystka, autorka podręczników 
i artykułów dla wizażystów. 
Właścicielka Berlińskiej Szkoły 
Wizażystów w Niemczech, a obecnie 
w kraju, generalny przedstawiciel 
w Polsce firmy Mercatura Cosmetics 
- producenta marki STAGECOLOR.
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– 

Była Pani pierwszą osobą z Polski 
zaproszoną do jury w Międzynarodo-
wych Mistrzostwach Makijażu Profe-
sjonalnego w Düsseldorfie?

L.L.– Tak, to ciekawa historia. Będąc 
na mistrzostwach w Niemczech, po-
stanowiłam wziąć w nich udział i za-
powiedziałam swojej partnerce, że 
w przyszłym roku je wygram. Zaczę-
łam się przygotowywać. Wtedy stało 
się coś bardzo dziwnego. Pracowa-
łam wtedy w najbardziej ekskluzyw-
nym berlińskim instytucie kosme-
tycznym połączonym ze szkołą ko-
smetyczną śp. hr. von Rutkowskiego 
(rodem z Opola). Pewnego dnia za-
dzwonił do mnie organizator naj-
większych w Europie targów Beauty 
Messe i zaproponował udział w mi-
strzostwach, ale nie jako uczestnik, 
lecz jako członek jury! Wkrótce po-
tem przywiozłam do Polski I Polskie 
Eliminacje Mistrzostw Makijażu Pro-
fesjonalnego z Düsseldorfu i I Pol-
skie Eliminacje Mistrzostw Paznokci, 
które trwają do dziś. Od tego czasu 
uczestniczyłam w mistrzostwach ma-
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potrafią bez użycia
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kijażu w Niemczech, na Węgrzech i w 
Polsce jako jurorka, a w niektórych 
jako organizatorka.

– Kim jest wizażysta?

L.L.– To lekarz dusz. Kobiety przy-
pominają diamenty, które aby sta-
ły się nieskazitelnie pięknym brylan-
tem, muszą poddać się obróbce. Naj-
lepsi wizażyści potrafią bez użycia 
skalpela, paroma muśnięciami pędz-
la wyidealizować i odmłodzić każdą 

twarz. Wykorzystując swoje zdolno-
ści i wykształcenie, wydobywają wa-
lory urody, jednocześnie ukrywając 
jej mankamenty. 

– Czy kandydat na wizaży-
stę musi być szczególnie uzdolnio-
ny?

L.L.– Ten zawód przeznaczony jest 
przede wszystkim dla pasjonatów 
i osób uzdolnionych manualnie, 
wrażliwych na kolory i formy, kre-

atywnych, otwartych na konstruk-
tywną krytykę, pragnących sukcesu, 
a jednocześnie pracowitych i kon-
sekwetnych.

– Jak długo należy się uczyć, 
aby być dobrym w swoim zawo-
dzie?

L.L.– Przez całe życie. Już sam wy-
bór odpowiedniej szkoły przyniesie 
w przyszłości efekty. Wszechstronne 
nauczanie wizażystów z zakresu ma-
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kijażu, analizy kolorystycznej, styli-
zacji figury i fryzjerstwa to podsta-
wa programu dobrej szkoły. Każdy, 
kto rozpoczyna naukę w tym kierun-
ku, powinien zdawać sobie sprawę, że 
jest to zawód związany z modą, która 
ulega błyskawicznym zmianom. Dlate-
go w tej branży należy stale aktualizo-
wać swoje wiadomości i warsztat pra-
cy. Tak naprawdę ukończenie szkoły 
jest początkiem nauki. Na wykładach 
wizażysta poznaje „alfabet”, a kie-
dy go opanuje, zaczyna samodzielnie 
tworzyć. Czy w przyszłości będzie rze-
mieślnikiem czy wirtuozem, zależy od 
jego indywidualnych zdolności.

– Jak odnieść sukces?

L.L.– Gwarancją sukcesu jest połą-
czenie talentu i wykształcenia. Nie 
wystarczy nawet najwspanialszy 
pomysł, należy go jeszcze zrealizo-
wać. A to jest możliwe wtedy, kiedy 
się ma odpowiednie przygotowanie 
i warsztat pracy. Kiedy już zdobę-
dziemy pewne doświadczenie i wy-
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robimy sobie „markę”, rozpoczyna-
my następną fazę kariery – utrzy-
mywanie wysokiego poziomu pracy 
i kultury zawodowej. Zdobycie sła-
wy jest bowiem dużo prostsze niż 
jej utrzymanie. Jednak kiedy stale 
podnosimy kwalifikacje i się dosko-
nalimy, stajemy się niedoścignionym 
autorytetem.

– Co by pani radziła począt-
kującym wizażystom?

L.L.– Aby od początku poszukiwania 
swojej szkoły byli krytyczni i wybie-
rali na nauczycieli profesjonalistów. 
A nawet jeśli się tak nie stanie, aby 
nie tracili wiary w siebie i w miarę 
możliwości zdobywali wiedzę wszel-
kimi sposobami. Na zajęciach należy 
pytać o wszystko, co jest niezrozu-
miałe, tak długo, aż odpowiedź bę-
dzie satysfakcjonująca. I kilka waż-
nych zasad: „Nauka jest jak wiosło-
wanie pod prąd. Jeśli przestaniesz 
wiosłować, nie tylko zatrzymujesz 
się w miejscu, ale się cofasz”, „Wy-
soka jakość nie zna kompromisów”.

– Jak przebiega nauka 
w szkole wizażystów?

L.L.– Prowadzone są zajęcia z bar-
dzo różnych dziedzin, jak: teoria 
barw, nauka o formach i propor-
cjach, geometria, plastyka, kosmety-
ka, dermatologia, elementy charak-
teryzacji, historia sztuki, filozofia, 
psychologia, fotografia, krawiec-
two, etyka, filozofia, międzynaro-
dowe reguły wizażystyki, marketing 
itp. Na zajęciach panuje szczególna 
atmosfera, która wynika z połącze-
nia potencjału energii i pomysłowo-
ści, nowatorskich metod nauczania 
i przekazywania wiedzy. Młodzi wi-
zażyści są ukierunkowywani indy-
widualnie, aby w przyszłości mogli 
z powodzeniem prezentować swo-
je umiejętności na międzynarodo-
wej arenie. 

– Czy czuje się Pani spełnio-
na zawodowo?

L.L.– Wprowadzając do Polski zawód 
wizażysty, konsultanta kolorów, beau-

ty stylisty, kreatora wizerunku, nigdy 
nie sądziłam, że będzie takie ogrom-
ne zainteresowanie.

Moi uczniowie odnoszą sukcesy, któ-
re są także moimi sukcesami. Z po-
wodzeniem konkurują z amerykański-
mi, francuskimi i angielskimi kolega-
mi, otrzymując angaże i zdobywając 
nagrody. Piszą, dzwonią i dzięku-
ją. Mogę powiedzieć, że zbliżam się 
do satysfakcji, ale jeszcze sporo pracy 
przede mną.

– Jakie ma Pani plany na 
przyszłość?

L.L.– Wolałabym je zachować jeszcze 
w tajemnicy. Mogę jedynie zapewnić 
wszystkich, którzy czekają na facho-
we źródła do nauki makijażu i styli-
zacji, że już wkrótce ich głód wiedzy 
będzie zaspokojony. 

– Dziękuję za rozmowę?

L.L.– Ja także.
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Każdy, kto 
rozpoczyna naukę 
w szkole dla 
wizażystów, 
powinien zdawać 
sobie sprawę, że jt
to zawód związany 
z modą, która ulega 
błyskawicznym 
zmianom
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