makijaż > fryzury dla twarzy podłużnej

Kształt twarzy

a fryzura cz. 1
A 40

Zawód wizażysty łączy w sobie wiele pokrewnych zawodów, takich jak
charakteryzator, kosmetyczka, fryzjer, projektant, fotograf itp. Najlepiej
przygotowani wizażyści posiadają wykształcenie także z zakresu stylizacji
i analizy kolorystycznej. Czym się oni właściwie zajmują? Wszyscy
wiemy, że oczywiście twarzą, makijażem artystycznym, ale mało kto
wie, że top wizażysta potrafi dobrać i dopasować fryzurę często lepiej niż
przeciętny fryzjer stylista, a bywa, że również ją samodzielnie wykonuje.

D

zisiaj zaprezentuję coś zupełnie nowego: propozycje fryzur dopasowanych do kształtu twarzy. W tym spotkaniu omówię
twarz podłużną.

LUIZA LENARTOWICZ
Wizażystka, make-up
designer, beauty stylistka,
międzynarodowy konsultant
kolorów, kreator wizerunku

Twarz pociągła
Wydłużony owal może kryć w sobie
kilka różnych typów, np. twarz owalną, trójkątną lub prostokątną. Każda
forma twarzy może być wydłużona.
Naszym zadaniem jest poprzez odpowiedni makijaż, korekcję i modelaż
doprowadzić kształt twarzy do ideału. Z pomocą przychodzi tutaj kolor
i długość włosów, a także odpowiedni fason fryzury.
Zanim dobierzemy odpowiedni kolor i formę, musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
Jakim typem kolorystycznym i urody jest klientka? Jaki reprezentuje styl?
Jakie ma życzenia?
Czy jesteśmy w stanie je spełnić?
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Bywa, że klient przynosi ze sobą
zdjęcie gwiazdy filmowej lub ze sceny muzycznej i chce tak samo wyglądać, tj. mieć takie same włosy (kolor,
gęstość i ilość), co bywa mało realne
z różnych powodów. Klientka mająca
niewielkie pojęcie o włosach będzie
miała trudności ze zrozumieniem, że
kiedy jest ich mało, są delikatne i cienkie, trudno będzie uzyskać efekt jak
u Violetty Villas. Jeśli nadal się upiera,
mamy dwa rozwiązania: poinformować ją o konsekwencjach albo odmówić wykonania usługi, pod którą trudno będzie nam się podpisać.
Fryzura dla twarzy pociągłej ma
na celu skrócić, wypełnić i poszerzyć
twarz. Mamy wyglądać tak, jakbyśmy
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utyły 5 kg, co na twarzy jest od razu
widoczne.
Fot. 3 i 4
Włosy blond, naturalna, swobodna,
krótka fryzura lub czarne włosy postawione do góry.
Jasne włosy przylegające do twarzy
i układające się na wysokości środkowej części twarzy na całej głowie dają
efekt poszerzania, wypełnienia. Twarz
staje się okrąglejsza i młodsza.
Przy włosach krótkich, czarnych,
postawionych do góry twarz staje się
poważniejsza i dłuższa, co pogarsza
wygląd zbyt długiej, pociągłej twarzy.
Fot 65 i 6 - Podobny kolor włosów, ale
różne długości i różne formy strzyże-
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nia. Pierwsza fryzura postarza, druga odmładza.
Fot. 46 i 29 - ien sam sposób strzyżenia, inne warianty ułożenia włosów.
Fot. 28 i 35 - odmienne kolory włosów
i style – romantyczny i dramatyczny.
W obu twarz wygląda dobrze, ale tylko jedna z fryzur spodoba się klientce
i zostanie przez nią zaakceptowana.
Fot. 62 i 63 - niewielka różnica odcieni – jeden jest zimny, drugi ciepły. Tylko w jednym z nich klientka będzie się
czuła dobrze, chociaż różnica wydaje
się na pierwszy rzut oka prawie niedostrzegalna.
Ta sama fryzura w zbyt ciemnym
kolorze (Fot. 64) przytłacza twarz, czyni ją starszą i mniej atrakcyjną.

A

makijaż > fryzury dla twarzy podłużnej

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

41

A 42

Fot. 67 i 68 - na zdjęciu 67 jest lepszy
kolor, a na 68 – fason.
Fot. 52 - kolor zbyt zimny, fryzura źle
dobrana
Fot. 49 - kolor zbyt ciemny
Fot. 53 - kolor włosów dobry, ale forma fryzury zniekształca twarz
Fot. 54 - modna fryzura sprzed kilku
lat ośmiesza wbrew intencjom; lepiej
wybrać coś bardziej klasycznego lub
naturalnego.
Fot. 35, 26, 33, 31, 8, 41 - dobrze dobrane kolory włosów i fryzury.
Fot. 30, 12, 17, 41, 8 - fryzury łączy
podobna kolorystyka i (oprócz 30) podobna długość włosów oraz grzywka,
która skraca zbyt długą twarz. Fryzura 30 jest pomimo dłuższych włosów
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również właściwa, ponieważ obustronnie opadająca grzywka jest delikatnie asymetryczna i w dolnej części włosy są rozbudowane, co poszerza
optycznie twarz, skracając ją.
Podobnym rozwiązaniem jest fryzura 31 z wyraźną grzywką, która
zmienia proporcje twarzy.
61 i 60 - awangardowe strzyżenie może być dodatkowo wzmocnione i staje
się bardziej ostentacyjne, dynamiczne
lub spokojniejsze.
Fot. 44 - dobrze dobrany kolor mimo
długich włosów; mocno wycieniowana grzywka skraca twarz.
Fot. 55 - jeśli do klasycznej fryzury
dodamy innej, bardziej ekscytującej
barwy, twarz również nabierze inne-

go charakteru (fot. 57).
Fot. 4, 59, 68 - krótkie fryzury, ciemne włosy – widać bardzo szybko, że
na pierwszej fotografii twarz jest zbyt
długa, na drugiej zdecydowanie krótsza, a na trzeciej przeciętna.
Fot. 4 - Chłopięca fryzura sama w sobie jest odmładzająca, ale w przypadku wydłużonej twarzy jest niewskazana.
Czy oprócz kształtu fryzury jeszcze
coś powinno nas interesować? Oczywiście, należy sobie odpowiedzieć na
konkretne pytania: kim jest klientka
dzisiaj? Kim była kiedyś?
Najlepiej poprosić o przyniesienie
starych zdjęć, a także przykładów fryzur, które się klientce podobają obec-
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nie, lub aby wskazała je w naszych albumach z fryzurami.
Odpowiednio przygotowani wizażyści szybko i sprawnie oceniają, z jakim typem kolorystycznym mają do
czynienia i potrafią wybrać właściwe kolory i fasony fryzur. Dużą rolę odgrywa także garderoba, dodatki, w tym okulary, biżuteria i makijaż.
Okulary mogą wzmocnić lub osłabić
efekt strzyżenia i farbowania włosów. Źle dobrane oprawki, nieprawidłowo zaaplikowany róż na policzkach, a nawet niestarannie pomalowane powieki znacząco wpływają na
wizerunek.
Aby klientka mogła w pełni cieszyć

się swoim nowym kolorem i fryzurą,
należy się solidnie przyłożyć do pracy. Zadowolona klientka to nasza zawodowa satysfakcja i budowanie prestiżu.
Fot. 13, 39, 38, 37, 36, 20
Dwie ostatnie fryzury są łagodne i nadają twarzy spokojnego wyglądu, pozostałe są bardziej dynamiczne. Odpowiednio wycieniowane włosy o różnej
długości wydają się gęste, a cała fryzura staje się trójwymiarowa i lekka.
Jeśli do tego dodamy np. pasemka,
włosy będą wydawały się bujniejsze,
grubsze i zdrowsze.
Tego rodzaju techniki polecam
szczególnie dla osób o trójkątnych

twarzach, ale o tym dopiero w kolejnym odcinku.
Klasyczna fryzura z nudnym, tępym
kolorem postarza, ale wystarczy dodać
lekkiego zabarwienia (Fot. 65 i 47).
Awangardowa barwa i forma nie
każdej klientce odpowiada, proszę pamiętać o życzeniach klientki Fot. 41
i 47. Porównajmy fot. 27 i 52 – jedna
odmładza, druga postarza.
Fot. 35 i 25
Fot. 35 - jest lepsza niż Fot. 58, mimo grzywki
Fot. 35 i 30 - obie dobre, wybór należy do klientki
Fot. 28 - styl romantyczny
Fot. 35 - styl awangardowy, drama-
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tyczny, 30 – naturalny, dziewczęcy
Fot. 31 lub 32 – propozycja dla osób o długim
owalu twarzy
Na co się zdecydować: włosy jasne, średnie
czy ciemne? Kolory naturalne czy intensywne
odcienie rzadko spotykane w przyrodzie jako
kolor włosów?
Fot. 14, 15, 16, 17, fot. 18, 19, 20 - kolory włosów najlepiej porównać przy tej samej formie
fryzury.
Fot. 28 i 30 - kolory ciepłe
Fot. 13, 35 - kolory zimne
Fot. 31 - kolor ciepły, 32 kolor zimny
Fot. 57 i 50 ten sam kolor, ta sama długość, ale
inne strzyżenie, inny styl, inny wygląd twarzy.
Fot. 57 – osoba klasyczna, zrównoważona,
ustabilizowana, konkretna, można jej ufać.
Fot. 50 – osoba dynamiczna, młodzieńcza, emo-
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cjonalna, energiczna.
Teraz porównaj skalę jasności i intensywności. Co się dzieje z twarzą?
- fot. 21, 22, 24, 23, 25, 26
Fot. 21 i 26 – przy włosach blond skóra stała się ciemniejsza, a przy włosach ciemnych – jaśniejsza.
Fot. 12 i 13 – wybierzesz kolor jasny czy ciemny przy tej samej formie?
Fot. 36 i 4
Fot. 6 i 65 – ten sam kolor włosów, inna forma
Fryzura 6 poszerza twarz i w tym przypadku odmładza. 65 wyszczupla, wydłuża i postarza.
Jakie wybrać włosy: jasne czy ciemne? fot. 3 i 35. Wybór należy do
klientki:
Fot. 17, 27, 28, 35, 30, 31 lub fot. 32, 41, 46, 11 - istnieją pewne kolory,
w których każda kobieta będzie wyglądać dobrze, ponieważ odpowiadają jej naturalnemu kolorytowi. Delikatna nawet zmiana koloru włosów
może szybko zmienić wygląd twarzy, ale tylko kilka kolorów będzie najkorzystniejszych. Ocenić to może każdy. Kolorystykę włosów najprościej
ocenić, kiedy kobieta po farbowaniu jest bez makijażu. Czy kolor włosów
tworzy oprawę i dopełnia naturalną kolorystykę skóry, oczu i czerwieni
wargowej? Czy kolory tworzą harmonijną kompozycję?
Jeśli jest inaczej i kolor włosów przyciemnia lub zbyt mocno rozjaśnia,
zmuszając do podkreślania oczu, bo twarz wygląda zbyt mdło i blado,
oznacza to zły wybór barwy.

Zapraszam do dyskusji na mojej stronie www.luiza.de.

