LUIZA LENARTOWICZ

makijaż
Jedną z najczęściej wykonywanych usług w polskich
gabinetach kosmetycznych, szczególnie w soboty, jest
makijaż ślubny. Panny młode chcą wyglądać jak najpiękniej
w tym najważniejszym dla siebie dniu. Większość preferuje
makijaż naturalny, wykonany delikatnymi kolorami.

Zastosowanie

w makijażu

cz.

KOLOR I STYL W MAKIJAŻU ŚLUBNYM SAUTÉ

2

Dobrzy wizażyści szybko rozwiązują
ten problem, łącząc:
• rodzaj makijażu: np. ślubny sauté,
• życzenia klientki: np. jej ulubione
kolory,
• typ urody i styl: np. jasna, romantyczna wiosna.
Czy to wystarczy, aby wykonać makijaż upiększający? Wszystko polega
na odpowiednim powiązaniu zdolności
manualnych, intuicji i wyobraźni, które odpowiadają za naszą kreatywność,
i wykształcenia, które pozwala z rozmachem i pewnością siebie zastosować
najbardziej wyrafinowane triki wizażystyki. Na czarno-białej fotografii najlepiej widać, czy twarz została upiększona czy nie. Oto przykład:
W poprzednim artykule napisałam, że
klientka może się „nie czuć” w makijażu z powodu złego doboru kolorów. Innym powodem może być błędna ocena
akcentów, formowania, korygowania,
modelowania czy źle wybranego kierunku makijażu.
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Makijaże wykonane nawet tymi samymi kolorami, ale w innym stylu, mogą
się znacznie różnić od siebie. Różnice są
widoczne i mogą podnieść lub całkowicie obniżyć jego jakość. Jak zgłębić tajniki stylów makijaży, jeśli mamy do czynienia z kolorami cielistymi?

Dyskretne upiększanie
Trudność makijażu sauté polega
przede wszystkim na jego rozumieniu. Nagminnie spotykam się z jego
błędną interpretacją. Wiele osób my-

MAKIJAŻ DLA CIEPŁEJ WIOSNY
MODELKA: DARIA MARCHEWKA, MAKIJAŻ I STYLIZACJA: LUIZA LENARTOWICZ, FOTOGRAF: JÓZEF PAWŁOWSKI
śli, że „troszeczkę” pomalowane końcówki rzęs, odrobina fluidu i błyszczyku daje efekt makijażu delikatnego. To wielka pomyłka! To jest po
prostu makijaż słaby, niedokończony,
byle jaki. Od wizażysty oczekujemy
makijażu wyjątkowego, subtelnego,
lekkiego, który przypomina muśnięcie skrzydeł motyla, jest, ale jakby
go nie było.
Dodatkowym utrudnieniem jest
przekonanie młodej dziewczyny, która nigdy się nie malowała, dla której
nawet krem tonujący to już „za dużo”. Cała sztuka polega na tym, aby
klientka nadal czuła się sobą, ale jakby w swojej szlachetniejszej wersji.
Osiągnięcie takiego efektu wymaga
wyjątkowego skupienia.
Pomalowanie młodej kobiety dla
początkującego wizażysty jest trudniejsze, niż się wydaje.
Makijaż ślubny sauté to połączenie

dwóch typów makijażu: delikatnego
i eleganckiego z trwałym i korygującym. Najsubtelniejszy ze wszystkich
odmian, staje się jednocześnie makijażem fotograficznym.
Najpierw dobieramy indywidualne kolory cieliste, konsystencje kosmetyków, właściwe techniki i instrumenty pracy.
Makijaż powinien być nałożony

cieniutką warstewką niczym mgiełka
ukrywająca niedostatki skóry, a nie
tworzyć skorupę, która zatyka pory
i uniemożliwia swobodne oddychanie skóry.
Istnieją opracowane przeze mnie
metody pudrowania, dzięki, którym
puder jest prawie niewidoczny, co
zresztą doskonale jest pokazane na
filmie instruktażowym.

Trudność makijażu sauté polega przede wszystkim
na jego rozumieniu. Nagminnie spotykam się z jego
błędną interpracją. Wiele osób myśli, że
„troszeczkę” pomalowane końcówki rzęs, odrobina
ﬂuidu i błyszczyku daje efekt makijażu delikatnego.
To wielka pomyłka!
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makijaż
Zastosowanie koloru w makijażu cz. 2 ...

Urocze
kropeczki

brać najlepszy kolor pomadki czy błyszczyka. Dlaczego opuszek palca? Ponieważ jego ukrwienie jest zbliżone do
czerwieni wargowej.

Piegi są wyjątkowo modne
i atrakcyjne. Coraz więcej w naszym
kraju młodych dziewcząt, które są tego świadome i ostentacyjnie prezentują swój dar urody.

Jak odnaleźć najlepszy kolor
pomadki lub błyszczyka do
makijażu ślubnego sauté?

KOLORY UST I RÓŻU WYTNIJ I DOBIERZ DO POSZCZEGÓLNYCH

4 GRUP CIENI DO POWIEK, W TEN SPOSÓB

SAMODZIELNIE ZAPROJEKTUJESZ MAKIJAŻ SOUTE

Trik Luizy Lenartowicz
Jeśli chcesz być pieguskiem, wystarczy
zastosować kredki do brwi o kolorach
szarobrązowym i ciepłym rudawym lub
brązowym. Po nałożeniu fluidu, jeszcze
przed pudrowaniem, malujemy na całej lub części twarzy delikatne, „milusińskie” kropeczki. Prawda, że to świetna zabawa?

ny. Tajemnica tkwi w składzie i sposobie nakładania.
Aby makijażowi przedłużyć żywot,
możemy zastosować dodatkowe bazy pod i na makijaż. Pamiętajmy jednak, że używanie palców do nakładania i rozprowadzania fluidu osłabia
trwałość makijażu.

Trwałość

Paleta kolorów makijażu
sauté

W makijażu ślubnym sauté należy unikać ciężkich konsystencji kosmetyków, które przeznaczone są do
maskowania znacznych przebarwień
i blizn. Wszystkie ciężkie, pastowe
i kompaktowe konsystencje są mocno widoczne, a przez to cera wygląda sztucznie i teatralnie. Mamy przecież do dyspozycji fluidy wodoodporne o przedłużonej trwałości Body and
Face Waterproof Make-up, które są
jak druga skóra. Wystarczy śladowa
ilość transparentnego pudru utrwalającego, a makijaż wytrzyma 72 godzi-
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Istnieje tylko jeden idealny kolor ust
i tylko trzy idealne kolory cieni do powiek. Jak je odnaleźć?

Trik Luizy Lenartowicz
Kiedy jesteśmy w perfumerii i mamy
makijaż, który chcemy zachować, kolor
pomadki możemy sprawdzić na opuszkach palców.
Dzięki tej metodzie można łatwo
porównać kilka kolorów, a odwracając
palec w poprzek i przykładając go do
ust, możemy spojrzeć do lustra i wy-

1. Odchyl palcem środek dolnej wargi, a zobaczysz idealny kolor swoich ust.
2. Dla mało wyćwiczonego oka lepszy
efekt daje nałożenie make-upu i pudru na testowaną twarz.
Decyzję o stopniu jasności koloru lub
jego podbarwienia ustalamy wspólnie z klientką i w tym pomagają kolejne testy, które odpowiedzą na pytanie: Jaki zastosować kolor ust na wieczór w makijażu klasycznym, jaki jest
nasz kolor najjaśniejszy, najciemniejszy i najbardziej jaskrawy, jak odnaleźć
najmodniejszy odcień ust?

Henna
Zanim przystąpimy do makijażu sauté, wykonujemy hennę na brwi i rzęsy. Uwaga: blondynki powinny robić
hennę na kolor średnio ciemny, zbyt
ciemny kolor postarza. Jeśli ktoś chce
mieć brwi ciemniejsze, może użyć kilku innych alternatyw: kredka do brwi,
puder do brwi, kredka permanentna,
makijaż permanentny.

Trik Luizy Lenartowicz
Mocna henna i czysta skóra.
Jeśli chcemy, aby włoski były zafarbowane na bardzo ciemny kolor, a skórę
chcemy zachować czystą, wystarczy
przed nałożeniem henny posmarować
brwi tłustym kremem albo wazeliną.
Farba przejdzie przez krem i zafarbuje brwi, nie brudząc skóry.

W przeciwieństwie do brwi rzęsy
mogą być u wszystkich kobiet czarne,
z wyjątkiem osób piegowatych i złotowłosych, u których lepiej wygląda
czerń wymieszana z brązem.

Makijaż a kreacja
Aby panna młoda wyglądała naprawdę uroczyście, sam makijaż to zbyt
mało. Estetyczną całość tworzą: odpowiednio dobrana kolorystyka sukni
ślubnej, kolor włosów, makijaż i dodatki (w tym kwiaty). To samo dotyczy pana młodego, a nawet obojga nowożeńców razem. Równowaga jest najlepsza. Przesadne dodatki
i upiększacze mogą zaśmiecać kompozycję i zamiast przyjemnego wizerunku mamy kicz.
Aby tak się nie stało, zgromadźmy jak najwięcej informacji o naszej

pannie młodej, dotyczących jej typu
kolorystycznego, stylu, który reprezentuje itp. Wyobraźmy sobie złotowłosą dziewczynę o porcelanowej
cerze z piegami, typową ciepłą pigmentację, oczy zielone, czerwień wargowa: truskawkowa, mały kontrast
w oczach, kolor zębów wpadający
w kość słoniową, ubraną w śnieżnobiałą suknię ślubną. Ten odcień bieli
pasowałby zapewne dla dziewczyny
o urodzie Królewny Śnieżki, ale mało atrakcyjnie wygląda w zestawieniu
z irlandzkim typem urody.
Pan młody też wymaga odpowiedniej oprawy, jego ubiór nie może być
w dysharmonii z jego indywidualną
paletą kolorów.
Weźmy przykład: naturalna kolorystyka pana młodego: śniady kolor skóry, kolor oczu: ciemnobrązowe, włosy: kruczoczarne, czerwień

MAKIJAŻ DLA JASNEGO LATA
MODELKA: ALICJA KOWALSKA, MAKIJAŻ I STYLIZACJA: LUIZA LENARTOWICZ
FOTOGRAF: JÓZEF PAWŁOWSKI

POMADKA 304 PASUJE DO MAKIJAŻU JASNEGO
311 – DO MAKIJAŻU CIE-

LATA, A KOLOR POMADKI
PŁEJ WIOSNY

wargowa: wiśniowa, silny kontrast
w oczach, a do tego ubiór w kolorze jasnego, żółtawego brązu, kremowa koszula, ciepły kolor chusteczki
i muszki. To byłoby najgorszym możliwym rozwiązaniem.
Makijaż ratuje całą sytuację, ponieważ scala wszystkie elementy i doprowadza do wspólnego mianownika.
W takim przypadku należy wykonać

Aby panna młoda wyglądała
naprawdę uroczyście, sam
makijaż to zbyt mało.
Estyczną całość tworzą:
odpowiednio dobrana
kolorystyka sukni ślubnej, kolor
włosów, makijaż i dodatki
(w tym kwiaty)
cabines | A | grudzień - styczeń 2007

33

makijaż
makijaż, który harmonizuje z suknią panny
młodej i garderobą pana
młodego, a także jest makijażem ślubnym sauté i fotograficznym,
podkreślającym styl klientki. Oto cała
tajemnica. Jak to zrobić?
Po wstępnej ocenie istniejących
problemów musimy dokonać posumowania: makijaż sauté, czyli kolory cieliste, delikatne, indywidualne,
makijaż ślubny, czyli makijaż fotograficzny, suknia zbyt biała, więc
zastosujemy specjalne podbarwienie kolorów w makijażu i dodatkach, mało korzystna kolorystyka
pana młodego: do zneutralizowania zmianą koloru koszuli, muszki,
chusteczki, użyciem sztyftu do pielęgnacji ust zabarwionego pigmentem. Bukiet kwiatów panny młodej
może pomóc.
Biel jest kolorem, który nie wpływa
na zmianę innych kolorów, ale to nie
oznacza, że jest dla każdego atrakcyjna. Zamiast śnieżnobiałej sukni
dla naszej złotowłosej panny młodej zdecydowanie lepszy byłby kolor
bieli écru. Natomiast do pana młodego zdecydowanie pasuje kolorystyka
czarna garnituru i biała koszula, do
tego muszka harmonizująca z całością i dodatkami panny młodej.
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Kolory makijażu ślubnego
sauté są ponadczasowe!
Styl romantyczny: brzoskwiniowy, łososiowy, jasny róż, cieliste pastele.
Wrażenie ogólne: kolorowo i świecąco. Oczy i usta mogą być zaznaczone z taką samą intensywnością, kształt
twarzy najczęściej okrągły lub owalny.
Kształty postaci: kobiece, często występuje nadwaga, kobieta posiada dużo seksapilu
Styl dramatyczny: jasny różowy beż,
naturalny beż, jasny i średni brąz,
biel, pastelowy róż, czerwień ciemnego czerwonego wina, trochę większe
kontrasty koloru i waloru, wrażenie dynamiczne, kształt postaci: prostokątny,
atletyczny, wzrost niski, twarz trójkątna, kobieta, która chętnie zwraca na
siebie uwagę.
Styl klasyczny: cytrynowy, jasny beż,
piaskowy, szarobrązowy, sarni brąz, pastelowy róż, czerwone usta w makijażu mogą dominować, kobieta średniego wzrostu, raczej o regularnych
rysach i budowie ciała, wrażenie poważnej osoby, a jednocześnie atrakcyjnej i czarującej kobiety.
Styl naturalny: kolory cieliste oczu
i ust, brązowa lub szara mascara, makijaż oczu i ust w technice monomelodyjnej, monochromatycznej, budo-

wa ciała najczęściej szczupła, wrażenie powabnej lekkości, skromna, typ
„kumpelki”.
Styl młodzieżowy: wszelka ekstrawagancja dozwolona, sylwetka wysportowana, kobieta posiadająca dużo energii
i naturalnego wdzięku.
W kolejnym odcinku, pt. „Rewolucja w makijażu ślubnym”, opiszę dokładnie, jak wykonać modny makijaż
ślubny oparty na nowych technikach
i kosmetykach.
Wszystkich pasjonatów zapraszam
na kolejne spotkania w „Cabines”.
Luiza Lenartowicz
Luiza Lenartowicz
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.

