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Nejlepší výrobek roku 2014
Výsledky 16. ročníku soutěže o Nejlepším výrobkem roku 2014 se stává:

Mary Kay® Skinvigorate™
Čisticí kartáček
a může tak užívat označení Nejlepší výrobek
roku 2014

Jako tradičně jsme výrobkům s nadprůměrným hodnocením udělili titul
Doporučeno Asociací vizážistů s stylistů ČR
Jedná se o tyto produkty:
Laurendor Barcelona
Matte Pure odličovací gel
Avon
Rozjasňující korektor Luxe 1,7g
Rtěnka Ultra Color Bold
Hedvábný tuhý pudr Luxe 10g
Obnovovací krém Anew Reversalist SPF 25
UVA/UVB
Zoeva
101Luxe Face Definer. Luxusní kosmetický
štetec
Eyeshadow Fix matte. Podkladová báze pod
oční stíny matná
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Moje
Balzám na rty Pro muže - Dekorativní kosmetika MOJE
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Oriflame
Oční linky ve fixu The ONE
Omlazujíci korektor Giordani
Gold
Make-up Perfect Fusion-
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Mary Kay®
CC krém s ochranným faktorem SPF 15
TimeWise Repair™ Volu-Fill™ Krém na
vyplnění hlubokých vrásek
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Je to přesně dvacet let, co jsem
založil školu makeupu a stylingu.
V roce 1995 jsem začínal se dvěma kurzy, jedním zaměřeným na
makeup a druhým na zvládnutí
teorie barev. Zájem byl tak veliký,
že se škola rychle rozrůstala a v
roce 1997 se stala součástí Asociace vizážistů a stylistů ČR. Za
dvacet let prošlo našimi školními
lavicemi více než 10 000 studentů a jen přednášení jsem věnoval
více než 2000 dnů svého života. To
mi přineslo mnoho zážitků a zkušeností, které se opět transformovaly do zlepšování výuky. Zájem
našich stálých klientů – to je to,
co mě osobně těší nejvíce. Většina našich absolventů nezůstala u
jednoho kurzu, ale navštěvují nás
pravidelně a doplňují si své vzdělání v oboru. Vrací se k nám v podstatě jako domů. Nezřídka se setkávám s lidmi, kteří u nás absolvovali jedny z prvních kurzů a přicházejí
s důvěrou stále. Dokonce k nám posílají školit i své děti, které se
chtějí oboru věnovat a pro mě je ctí přivítat děti svých studentů z devadesátých let. To nejdůležitější, co bych však chtěl svým úvodníkem
vyjádřit, je poděkování. Poděkování všem našim věrným studentům,
kolegům i fanouškům. Protože jen s Vámi má škola smysl, pro Vás
vyvíjíme nové metody a techniky. Pro Vás připravujeme nejefektivnější
metody výuky, pro Vás věnujeme stovky dní přípravě a zdokonalování
nových postupů. Díky za Vaši přízeň a věrnost, protože právě ta je pro
nás jediným měřítkem úspěchu, které má skutečnou váhu. I nadále
škola, kterou vedu, bude motivována Vašimi úspěchy. Díky Vám jsme
největší školou makeupu a stylingu v ČR a pro Vás tady budeme s
plným nasazením i nadále. Budu se s Vámi těšit naviděnou v našem
jubilejním roce.
váš Petr Lukeš - prezident AVS-ČR

Jako tradičně je soutěž otevřena všem dovozcům
a výrobcům líčidel a pomůcek a potřeb pro vizážisty. Hodnotí porota 60 profesionálních vizážistů
ve 3 kategoriích. Produkt s nejlepším hodnocením
získává prestižní titul Nejlepší výrobek roku 2014.
Všechny produkty s nadprůměrným ohodnocením
pak mohou používat označení „Doporučeno Asociací vizážistů a stylistů ČR“ ve spojení s příslušným
produktem.
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Makeup z titulní s t r a n y
Dokonalost v nedokonalosti, to byla
hlavní myšlenka, která mne provázela
inspirací makeupu pro aktuální číslo Makeup Magazinu. Celý makeup je
koncipován tak, aby modelka vynikla
okouzlující
přirozeností, která se
snoubí
s
makeupem,
který nejen
podtrhne
její zajímavé rysy, ale
také zdůrazní
přirozenost v nedokonalostech,
které
náš
vzhled
dělají
lidský.
Dominantou jsou zde
lesklé efekty,
rozjasňování a efekty
lesků, které
mají za úkol
působit nedokonale,
a
přitom
okouzlujícím dojmem.
Vše započalo
vytvořením makeupu.
Zde
jsem
pro
něj
použil
nový, dosud
ještě prototyp
štětce
na makeup
Petr Lukeš
Professional,
který
se
během
následujících dnů
objeví v naší
nabídce
štětců. Na
makeup je
pak aplikován rozjasňující efekt z palety Sleek Highlighting Palette Precious
Metals na tváře, část čela a brady. Je
však potřeba zde pracovat čistě s estetickým cítěním, protože kde lesk může
na jedné tváři vytvořit svůdný efekt,
může na jiném obličeji vytvořit efekt
doběhnutí tramvaje s igelitkou v ruce.
Tudíž rozjasňující efekty je dobré neopisovat, ale skutečně vybrat citlivě to
správné místo pro žádoucí efekt. Stejnou paletou je pak zahájeno i líčení očí.
Víčka jsou však nejprve rozjasněna a
předmodelována stíny Sigma Highlight
duo. Zde je důležité, aby se nejsvětlejší částí s nejsvětlejším rozjasňujícím

efektem stal střed pohyblivého víčka.
Tmavší odstíny pak patří koutkům. Do
vnějšího koutku je poté ještě aplikován
i matný stín, který v koutcích nejen
zafixoval rozjasňovač, ale také vytvo-
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makeupu snažím vyhnout. Tudíž volím
řasenku, o které vím, že mi neslepí řasy
a nenanese příliš silnou vrstvu barvy.
Oči musí být sexy, ale nechci potlačit
jejich barvu a přirozenost přílišným

foto a makeup: Petr Lukeš

ří pevný efekt, který vizuálně zakončí
oko přidáním kontrastu a hloubky. Na
druhou stranu se v tomto stylu vyhýbám příliš silnému kontrastu. Nesahám tedy po příliš tmavém odstínu a
vnější strany víčka jsou nalíčeny hnědým stínem Laurendor. Již dopředu
počítám s tím, že na celé víčko přijde
ještě lesklý efekt, a tak si dám záležet na dobré fixaci stínu štětcem 782,
která dokonale zafixuje barvu k víčku.
Tak precizně, že vydrží i přetření vrstvou oleje. S řasenkou poněkud šetřím,
protože nechci, aby se efekt dlouhých
řas stal tím konvenčním prvkem ženské krásy, kterému se v tomto pojetí

kontrastem. Obočí naopak chci, aby
bylo prvkem, který v takto spontánním
stylu bude vyzařovat dokonalostí. Dám
si záležet, aby bylo dokonalé, barevně
skvěle ladilo s barvou vlasů, ale hlavně
bylo trochu vyčesanější a stylizovanější. K jeho základí úpravě se skvěle hodí
nový Sigma Brow Wax, který mi umožnil dostat každý vlásek obočí přesně
tam, kde jsem jej chtěl mít. Ústa jsou
pak nalíčena rtěnkou odstínem velmi
blízkým přirozenému odstínu rtů a jejich lesku je dosaženo až finální vrstvou
oleje. Tváře jsem ovšem chtěl provokativně až vášnivě výrazné.
Petr Lukeš
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Módní trendy jaro - léto 2015
Jako obvykle je sezóna jaro - léto 2015
pestrou paletou kreativity módních
tvůrců. Pojďme se spolu podívat na
prvky, které bychom neměli ignorovat

žérněji tenisky s blazery či hedvábnou
košilí vytvoří skvělý tandem. Odlehčené
trenškoty v kimonovém stylu. Nošené
tak, aby vlály kolem těla, což umoc-

ší frekvencí nošení se setkají také polo
košile, které sice patří také mezi klasiku, ale uvidíme je častěji než v jiných
sezónách i jako trend. Kalhotové kos-

ňují jejich odlehčené materiály. Další možností pro jaro a léto 2015 bude
bílá od hlavy k patě. Celobílé outfity v
nespočetných variacích šortek, sukní,
pletáže, tenisek, triček i jeansů. Pásky
na zavazování v pase, zdánlivě připomínající japonské pásky od kimona,
ovšem se značně redukovanou šíří, nošené tón v tónu přes jakýkoliv outfit,
kde je to vhodné. Topy na jedno rameno jsou pro tuto sezonu také zpět na
scéně. Pokud si potrpíte na tento typ
asymetrie, jistě najdete v aktuálním
trendu mnoho inspirací. Jeansy jsou
samozřejmě klasikou, kterou najdete v
každé sezoně, ale pro jaro a léto 2015
budete potřebovat baggy jeans styl,
pytlovité střihy a spíše vyšší pas. S vět-

týmky s širokými nohavicemi. Semiš
připomínající ducha sedmdesátých let
minulého století může být další inspirací. Z dalších barev, kromě výše jmenovaných, musím zmínit ještě armádní
zelenou, akvamarínovou a další odstíny modrozelených tónů. Dále levandulovou, barvu pražených mandlí, jahodové zmrzliny a neuvěřitelně dlouho se
mezi trendovými barvami drží oranžovoá. Tentokráte je ta správná mandarinková oranžová. Zelená připomínající
koruny stromů nebo odstíny loubince
budou pak reprezentovat škálu zelení.
Z neutrálních pak s úspěchem sáhnete po šedé, titanové nebo pískovcové.
Makeup pak hledá inspiraci hledáním
krásy v nedokonalostech.

Foto nahoře: archiv módních značek
Barvy: pantone.com

a které mohou posloužit jako skvělá inspirace pro aktuální sezónu. Pojďme se
podívat na prvky, které prostě musíte
mít. Košilové šaty, tato klasika, kterou mj. proslavila před devadesáti lety
Coco Chanel, bude v sezóně jaro – léto
2015 aktuálnější než kdy dříve. Něco
žlutého - žlutá bude naprostý hit sezony. Ať již jako pudinková či měsíčková
nebo šafránová nebo dokonce kanárková žluť. Určitě najdete tu správnou
pro váš odstín pleti. Malé kostičky na
bavlněných lehkých šatech a kostýmcích. Vypadají tak ležérně, a přitom tak
sexy. Pokud by vám žlutá přišla příliš
a košilové šaty necháte raději Coco,
tak jistě zajásáte nad sice méně neotřelým, ale zato velmi populárním trendem černobílých kombinací. Oživit je
můžete například kombinací zdánlivě
nesourodých vzorů a můžete tak vytvořit velmi zajímavý kontrast. Kalhotové
sukně, často i v elegantním provedení
do práce. Doplněné o podpatky nebo le-

Petr Lukeš
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Štětec na makeup
Před nějakým časem se stalo velmi moderní aplikovat podklad štětcem. Výhody jsou samozřejmě zjevné. Bezkontaktní nanášení makeupu je komfortní
pro vizážistu. Zůstanou čisté ruce, což
je nejen pohodlné, ale v místech, kde
líčíte, například při focení či natáčení
v terénu, je to i mnohem výhodnější.
Do té doby používané houbičky se svou
omezenou životností najednou vypadaly beznadějně „out“. Trend aplikace
makeupu štětcem mě tedy jako myšlenka rozhodně nadchl a šel jsem si
pořídit první štětec na makeup. A současně zažil naprosté zklamání. Jelikož
vím, že se mohlo klidně jednat jen o
jeden špatný typ štětce, začal jsem nakupovat a testovat další a
další
štětce
na
makeup. Tragické
jsem rovnou
vyřadil,
ale
k mému překvapení měl
každý ze štětců
nějaké,
pro mě zcela
zásadní, nedostatky. Což
mě nakonec
vedlo k tomu,
že jsem metodu aplikace makeupu
štětcem zavrhl zcela a zůstal konzervativním zastáncem aplikace prsty nebo
houbičkou. Je obecně známé, že současně produkuji štětce vlastní značky
Petr Lukeš – Professional a můj konzervativní postoj vedl k neustálému
vysvětlování, proč nevyrábíme štětec
na makeup. Musím říci, že poptávka
i mých nejvěrnějších spolupracovníků
mě přiměla znovu přehodnotit výrobu
štětce na makeup a pustil jsem se do
vývoje vlastního štětce. Na počátku
jsem osobně příliš nevěřil, že lze vyrobit
štětec, který by nanesl makeup stejně
dobře jako prsty. A tak se vlastně mým
úkolem stalo hledání takového vlasu a
tvaru, který by se choval naprosto stejně, nebo dokonce lépe, než prsty zkušeného vizážisty. Shrnul jsem základní
nedostatky všech štětců na makeup,
co jsem vyzkoušel a rozhodl se, že buď
dokážu vytvořit štětec, který nebude
mít žádný ze zásadních nedostatků,
které mi na štětcích na makeup vadí,
a nebo se vrátím mezi konzervativní zastánce aplikace makeupu prsty. Štětce
na makeup se potýkají s celou řadou
problémů. Nejzásadnější však je nedostatečná fixace makeupu. A vyřešení
fixace bylo problémem zcela zásadním.
Na nedostatečné fixaci je ovšem nepříjemné to, že se na makeupu projeví po
aplikaci až po desítkách minut či spí-

še po několika hodinách od aplikace.
Zato se projeví mastným maskovitým
vzhledem - zvláště u lidí s mastnější
a smíšenou pletí. Makeup pak působí
nikoliv jako krásná pleť, ale spíše jako
vrstva krému natřená na pleti. Testování štětce na fixaci bylo nejnáročnější
časově a také na „spotřebu“ modelek.
Přesto však bylo zásadní, protože z
hlediska fixace mě nepřesvědčil žádný
ze štětců, který jsem zkoušel. Dalším
problémem, který jsem potřeboval překonat, byla schopnost štětce nanést
jakoukoliv texturu makeupu od velmi
lehkých fluidů až po tuhé sticky. Což je
úkol snadný pro prsty nebo houbičku,
ale velmi náročný pro vlas štětce. Vlák-

no, které perfektně nanášelo fluidní
makeupy, se obvykle naprosto zalepilo v tuhých texturách a naopak, štětce
schopné nanést stick byly u fluidů beznadějně hrubé a zanechávaly stopy po
tazích štětce. Často se tento problém
řeší kombinací dlouhých a krátkých
vláken na štětci, což sice vypadá vizuálně efektně, ale ve skutečnosti to jen
násobilo nevýhody. Tento koncept jsem
proto velmi rychle opustil. Bylo jasné,
že budu muset najít vlas nebo směs
vlasů, která bude působit kompaktně,
přitom ale bude mít dostatečnou elasticitu, a hlavně pružný přítlak na pleť,
co nejpodobnější doteku prstů. A také
co nejpřirozenější velikost. V podstatě
ideální velikost opět odpovídá velikosti
prstu, ovšem výhodou štětce by mělo
být také rychlejší nanášení makeupu
štětcem než prsty. Tudíž jsem plochu
přiměřeně zvětšil, ovšem jen tak, aby
nedocházelo k nerovnoměrnému nanášení makeupu - což je častý problém
příliš velkých štětců na makeup. Vedle optimálního vlasu a velikosti je potřeba najít také vhodnou délku vlasu,
protože ta přímo ovlivňuje elasticitu a
přítlak líčidla a tím také fixaci a v neposlední řadě také tvar skladu vláken.
A ano, správně je skladu, nikoliv střihu
vláken, protože vlas prvotřídní kvality
nejen že musí být přírodní, ale aby vlas

neztratil kvalitu, nesmí být střižen ze
strany, kterou líčíte. Výsledný tvar je
tedy výsledkem ručního skládání vlasu.
Nejprve jsem uvažoval o rovném skladu
vláken, tak, aby štětec přiléhal k pleti celou plochou vláken, obdobně jako
fixační štětec na pudr. To se však po
testování ukázalo jako chybné a nakonec zvítězil oblý sklad vláken. Prvních
deset prototypů mě ne zcela uspokojilo,
avšak postupně se pro mě hledání „dokonalého“ stětce na makeup stalo posedlostí. Po několika měsících testování
jsem byl do hledání dokonalého štětce
naprosto ponořený a nakonec jsme objevil, že vlas, který mám roky před očima, se jeví jako ideál. Tím vyvoleným
byla červená kuna. V
podstatě již stávající
štětec 553/16 se na
makeup zdá skvělý.
Zkusil jsem vytvořit
štětec větší 553/20 a
choval se také skvěle. Jenže štětec v
kulatém uspořádání
spotřeboval
takové
množství tohoto vzácného vlasu, že by ve
výsledku byl neúměrně drahý. Prototyp
z červené kuny mi
ovšem umožnil vyladit k dokonalosti jak
tvar tak délku vláken
a dále jsem již hledal
jen novou směs vlasu. Z červené kuny
by totiž můj vysněný štětec vycházel na
více jak 5000,- Kč. Po dalších dvou měsících zkoušení bylo na světě posledních pět prototypů, u kterých jsem věřil, že se alespoň jeden osvědčí. A ke své
velké radosti musím říci, že nakonec
mám štětec na makeup, který v tuto
chvíli plně uspokujuje moje nároky pro
profesionální líčení. Jeho fixace je srovnatelná s prsty, na což jsem obzvláště
hrdý. Tvar rovnoměrně roztírá makeup, aniž by zanechával stopy po tazích
štětce. Makeup se dá dokonce vrstvit
tak jako prsty, aniž by se porušovala
podkladová vrstva. Velikost a tvar pak
umožní rychlejší práci než práce prsty.
A co mě těší jako vedlejší efekt je to,
že spotřeba makeupu nevzrostla nijak
radikálně oproti aplikaci prsty. Protože štětec pro hustotu vlasu nasákává
makeup jen na několik milimetrů do
vlasu. Což je nejen velmi úsporné, ale
usnadní to i čištění a desinfekci štětce.
Tudíž bych vám rád oznámil, že během
několika následujících týdnů můžete
očekávat nový štětec na makeup Petr
Lukeš – Professional. Respektive štětce dva, protože červené kuny jsem se
nevzdal a plochou verzi štětce, která je
ještě cenově únosná, vám představíme jako štětec na kontury a modelace
makeupem ve velikosti 553/20.

Petr Lukeš
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Makeup jako prostředek naší identity
Makeup jako prostředek pojetí iden- tvář pak znamená, že nedáváme vůbec koušet emoce, jako by to reálné bylo. V
tity. Každý vizážista zná dva základní nic najevo, nemáme či neprojevujeme tomto prožitku pak pojmy jako „reálné“
přístupy k makeupu. První je obsahem emoce. Tvář je tedy ideálním místem k či „fiktivní“ ztrácejí smysl, důležitý je
širokého tématu naturel makeupu, na- projevu nás, naší identity a naší osob- pouze účinek. Což dokonale vysvětluje
hého líčení či jinak nazývaného make- nosti. Způsob, jakým ovlivňujeme líče- účinek makeupu, i když víme, že je to
upu, jehož hlavním účelem je zakrýt ním svou tvář zvenčí, je pak zásahem „jen“ namalovaný obraz. Jak všichni ze
nedostatky, a přitom zůstat co nejne- do všech těchto rozměrů naší identity. zkušenosti víme, lze poměrně snadno
nápadnějším. Jedná se o typ makeupu, Makeup pak najednou nemá jen roz- makeupem změnit to, jak bude žena
který dělá nositelku krásnější, mladist- měr estetického rozmaru, ale je nedíl- vnímána okolím a často i sama sebou.
vější a atraktivnější. Ovšem s požadav- nou součástí naší identity a formou Vlivný francouzský režisér, herec a
kem, aby veškerá tato činnost nebyla její modifikace, vylepšení jejího zdání. dramatik Jacques Copeau popsal svoveřejně přiznána.
ji počáteční
Makeup má být
zkušenost s
neviditelný. Užiilné osobnosti
maskou už
tý jako prostřena počátku
nenapodobují
dek, který nám
20.
století
pomůže vytvořit
takto: „Herec
ale jsou
představu o tom,
účinkující
jací chceme nebo
pod maskou
napodobovány
bychom měli být.
získává
díl
Druhý
přístup
skutečnosti.
Petr Lukeš
k makeupu je
Je jím veden
styl líčení, který
a musí jej
makeup přiznává. Tvář takto nalíčené M a k e u bezvýhradně
ženy říká, ano, použila jsem rtěnku a pem pak
následovat.
nikoliv pro to, aby se moje rty zdály zcela jedCítí
novou
přirozené a dokonalé „od přírody“. Po- n o z n a č bytost, která
užila jsem rtěnku pro to, aby moje rty ně ovlivdo něj proubyly červené. Což je zcela jiný přístup ň u j e m e
dí, bytost, o
k makeupu. Jsou ženy, které nosí oba naši injejíž existentypy makeupu, ovšem obvykleji najde- dividuaci neměl dome zastánkyně „přirozeného“ stylu líče- litu, tedy
sud ani tuní a na druhé straně viditelného stylu v y j á d ř e šení. Není to
líčení. Nutno říci, že viditelným stylem ní úhlu
pouze jeho
Foto a makeup: Petr Lukeš
teď nemyslím nepřirozené zmalování, p o h l e d u
tvář,
která
ale prostě makeup, který je správně směrem od skupiny k jedinci. Je však se změnila, je to celá jeho osobnost, je
řemeslně zpracovaný, avšak přiznaný. otázkou, nakolik ovlivňujeme i svoje to samotná podstata jeho reakcí, takže
Přirozený ve slovním spojení „přiroze- já, což je naopak pohled jedince sama zakouší emoce, které nikdy ani necítil
ný“ makeup jsem pak dal do uvozovek, na sebe. Tím se nám otvírá nový úhel ani nebyl schopen předstírat. Pokud
abych zdůraznil paradoxnost tohoto pohledu na makeup jako prostředek je tanečníkem, celý styl jeho pohybu,
označení. Nejedná se totiž v pravém spojení naší individuality a osobnosti s pokud je hercem, samotná barva hlaslova smyslu o zdůraznění přirozenos- vytvářením naší identity a v neposlední su bude určena maskou, bytostí bez
ti, ale o potlačení části té přirozenos- řadě spoluutvářením obrazu naší osob- života, dokud si ji nenasadil, která přiti, kterou nepovažujeme za estetickou, nosti. Obvykle pracujeme v nevědomé chází odkudsi se jej zmocnit a postupjako známky stárnutí či nedostatky na rovině v kategorii „prostě se mi to tak ně jej nahradit.“ Podobně i John Emigh
pleti. V tomto smyslu je „přirozený“ líbí“ nebo „je to zrovna moderní.“ Ov- o století později shrnuje svůj prožitek
makeup mnohem záludnější a uta- šem pro serióznější a hlubší pohled je masky konstatováním, že „Masky nejenější, neboť se stává jakousi tajnou potřeba se ptát proč se mi to líbí zrov- jsou součásti kostýmu. Masky jsou
zbraní, tajným prostředkem, o kterém na takto a jak to, že mě zaujal právě nástroji velmi přímého druhu komuví jen nositelka a případně vizážista, tento trend. Jako vizážista si pak po- nikace se vším, co se odehrává a děje
co jej stvořil. Naopak viditelný makeup kládám otázku: jak to, že moje klient- jak vně, tak i uvnitř mě samého“. Tak i
je poté vyjádřením ženy, která se ne- ka tento trend bude preferovat a jiná moderní makeup ženě pomáhá doslova
bojí přiznat použití makeupu nejen pro stejně dobrý trend odmítat. Odpověď stvořit svou identitu. Je zcela zjevné,
tajné vylepšení své tváře, ale také jako samozřejmě leží v obraze, který každá že makeup není zdaleka povrchní zádemonstraci svého názoru, estetického z žen, která se líčí, chce vytvářet o své ležitostí. Není jen prostředkem překrytí
cítění a zesílení výrazu obličeje či jeho identitě. Vědomé odkrývání povětšinou nedostatků pleti, ale je zcela zjevným
výraznější modifikaci. Nelze zodpově- podvědomých pohnutek pak celé líče- atributem ke zvýšení naší atraktivity,
dět, který přístup je lepší. Lze však hle- ní může povznést na novou úroveň a ale co je neméně významné, zejména
dat naprosto rozdílnou osobnost za ka- dalekosáhle napomoci k dokonalému u viditelného stylu líčení, i prostředždým jednotlivým stylem líčení. Tvář je vystižení osobnosti ženy jejím makeu- kem vyjádření a budování naší identitotiž naším prvotním identifikátorem. pem. Má však účinek makeup, který je ty a prostředkem ovlivnění náhledu na
Podle tváře se poznáváme, tvář je také vidět, a tudíž je odhalitelný, na vnímá- nás samé. Byla to vždy nejzákladnější
prvním místem, kde čteme emoce a ná- ní naší individuality? Moderní makeup touha člověka znovustvořit obraz sebe
lady. Tvář je oblastí, kterou potřebuje- má co dočinění se svým předchůdcem sama, stejně jako vyjádřit různé asme zachovat, neboť ztratit tvář zname- - divadelní maskou - a anglický básník pekty svého ega, přestrojit je či zakrýt.
ná přijít o dobrou pověst. Pokud má mít Samuel Taylor Coleridge popsal jev, Makeup může být také naší vstupenněco lidskou tvář, říkáme, že je to lid- který nazval „svolností k pozastavení kou do určité komunity či společenské
ské v tom nejlepším smyslu člověčen- nedůvěry“ - kdy jsme schopni vědět, že role, nebo také způsobem vymezení a
ství. Zatímco kamenná nebo pokerová cosi není reálné, a přitom současně za- vyčlenění.
Petr Lukeš

S

,
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MAKEUP MAGAZIN
Sety štětců
Petr Lukeš - Professional

Set 11 je připraven pro vizážisty, kteří hledají základní výbavu, která pokryje všechny běžné potřeby líčení.

8

Mods
Pojem mod je odvozen od slova modernist (modernista), což byl termín používaný v 50. letech 20. století k popisu
fanoušků moderního jazzu a též hudebníků samotných. Toto označení kontrastuje s termínem trad, který označuje
tradicionální jazz, jeho hudebníky a fanoušky. Román Absolute Beginners od
Colina MacInnese z roku 1959 popisu-

práci, ovšem cestou z práce jim patřily
prodejny desek a kluby korespondující
s jejich hudebním i společenským cítěním. Představte si mladého britského
fanouška moderního jazzu. Slovo mod,
odvozené od modernist (modernista)
v tomto smyslu odkazuje na moderní
jazz a nesmí být zaměňován se širším
významem slova modernismus.

Set max maximální komfort a možnost nalíčit
i nejnáročnější aplikace jako je fotomakeup,
makeup na kameru a na molo, náročné retuše
a převislá víčka, rychleji a efektivněji.
Provedení deluxe se odráží v maximálním příjemnosti líčení a aplikace pro klienta, vlas z veverky
vytváří měkčí stopu a umožní rychlejší modelace.
set 11 pořídí vizážista za 3913,set 11 deluxe 5095,- set max 6750,set max deluxe za 7932,všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

obrázky: trendipia.com
Použity citace z
wikipedia.org

www.petrlukes.com/stetce

je mladé jazzové fanoušky, oblékající se
podle poslední italské módy. Mods byli
subtilní, méně okázalí a méně nápadní. Vynikali však smyslem pro detail.
Na detaily dbali až obsesivně. Přesný
úhel límečku kravaty, přesný tvar bot.
Mods dokázali kombinaci sako, kalhoty, košile a kravata přeměnit v něco, co
přes svůj konvenční základ působilo
nově a neotřele. Kladli důraz na detail, který byl na první pohled patrný
zejména pro ostatní „zasvěcence,“ ovšem celek najednou působil dojmem
naprosto nového neotřelého stylu. K
dalším důležitým detailům patřily vyleštěné boty i způsob vázání kravaty,
u skalních mods ze Soho pak obvykle
také černé brýle a klobouk. Barvy a celkový vzhled byly střízlivé, a přesto mezi
konvenčními vrstevníky působili mods
nepatřičně a jinace. Síla zkrátka patřila
detailu. Mods také trávili obvykle den v

Přestože Mods je
subkultura vzniklá v Londýně koncem 50. let minulého století, vrchol
prožívá na začátku 60. let. Termín
Mod zavedl Pete
Meaden, když pronesl svou slavnou
větu „Modismus je
definice označující vedení čistého
způsobu života za obtížných okolností“.
Typickými elementy, charakterizující
životní stylu mod, jsou nejen hudba,
módní oblečení, často nákladně šité
na míru s předlohou italské odlehčené, a přitom elegantní módy, ale také
úhledně učesané krátké vlasy, upravené často jen lakem. Typickým atributem Mods byl také skůtr, nejlépe
italská Vespa. Tím se mods stali také
trnem v oku a často objektem výsměchu rockerů, kteří byli další subkulturou burcující Británií šedesátých let
20. století. Otázka „mod nebo rocker?“
se tak často stala životní otázkou mládeže při hledání vlastní identity. Často
však byla dávno předurčena sociálním
prostředím, do kterého jste se narodili.
Od poloviny 60. let dále byl termín mod
masmédii často používán jako označení
pro vše, co bylo (nebo rádoby bylo) populární, módní nebo moderní. Petr Lukeš
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Tipy a triky Petra Lukeše
Jak se již stalo naším zvykem, na mimořádné události obvykle zařazujeme speciální kurz Tipy a triky Petra Lukeše. Tento kurz je obvykle esencí aktuálně užívaných specialit a fines, které používám a vyvinul jsem ve své praxi. Někdy se jedná
o malé drobnosti, někdy o zcela zásadní postupy, které dokáží velmi usnadnit

Petr Lukeš - Home
Štětce Petr Lukeš - Home. Vychází ze
špičkové kvality štětců Petr Lukeš - Professional určené profesionálním vizážistům.
Kvalita vlasu i prvotřídní ruční zpracování
je v identické kvalitě s řadou Professional.
Vycházíme však vstříc zákazníkům designem s krátkou rukojetí, která je vhodnější pro líčení vlastní tváře. Vizážistům tak
dáváme možnost nabídnout svým klientům
špičkový nástroj, který jim umožní dosáhnout stejně kvalitních výsledků
nalíčení, jako dosahují
profesionálové.

32

31

21

Foto a makeup: Petr Lukeš
56

vizážistické postupy. Tipy a triky pro rok 2015 jsou pro nás mimořádné tím, že
je uvádíme k jubilejním dvaceti letům existence školy. A díky tomu, že se jedná o
velmi výjimečné jubileum, jsme se rozhodli nejen všechny tipy a triky prakticky
předvést, ale také vám dáme možnost si je přímo pod mým vedením vyzkoušet.
Představujeme tedy tipy a triky vůbec poprvé jako kurz.

71

61

Letní škola pokročilých technik
81

91

Letní škola pokročilých
technik má inovovanou
koncepci. Stále zůstává
kurzem, ve kterém vás
jako studenty provedeme
těmi nejnáročnějšími technikami nejen po technické
stránce, ale současně vás
budeme motivovat k nasměrování vaší kreativity
k neotřelému výtvarnému
pohledu. Nová koncepce
dává ještě větší důraz na
praktický trénink a předvádění a současně vznik
nových fotografií do vašeho portfolia.

Foto: Petr Lukeš, Makeup 1 a 5 Petr Lukeš, Makeup 2,3,4 Jitka Strnadová

kód

popis štětce

cena

91

Na pudr, plochý
Hnědá horská koza

525,-

81

Na růž šikmý plochý
Hnědá horská koza

540,-

71

Kulatý na oči, měkká stopa
Veverka

292,-

61

Pěnový aplikátor na stíny
Latex

139,-

56

Pevný plochý na oči, tvrdá
stopa
Červená kuna

268,-

21

Na obočí
Bílé prase

156,-

31

Na rty
Červená kuna

226,-

32

Na rty skládací
Červená kuna

258,-

Set
home

Set 7 štětců
obsahuje celou sadu home
mimo 32

2146,-

ceny v Kč bez DPH

MAKEUP MAGAZIN

10

Kurzy a semináře na 1. pololetí roku 2015
VIZÁŽISTA - Rekvalifikace

Vizážista speciál

Stylista

Naučí vás pracovat s líčidly, barvou i vlastní
kreativitou. Osvojíte si pevné základy
pro práci v oboru, včetně profesionálních
návyků. Kurz je plně vybaven, předá vám
znalosti pro práci v oboru.
Cena: 7 590,-Kč

Sedmý ročník nejdelšího a nejobsáhlejšího
kurzu vizážistiky v ČR. V ceně kurzovného
je navíc zahrnuto vybavení štětci Petr Lukeš - PROFESSIONAL v hodnotě 3 502,- Kč,
profesionální fotografie v hodnotě 2000,- Kč
a pro úspěšné absolventy navíc členství v
AVS-ČR v programu gold za 1750,- . 112
hodin intenzivní výuky, tj. 8 hodin denně po
dobu 14 dnů.
Cena: 19 841,- Kč

Styl

Barevná typologie I.
Barevná teorie zaměřená na hledání vztahu
mezi harmonií barev a sladění s člověkem.
Učíme autorskou metodou výuky. Praktické
typování, analýzy barvy.
Cena: 1 950,- Kč

Barevná typologie II.
Rozšíření poznatků barevné teorie o autorský systém dělení barev do 12 skupin,
umožňující kombinace teplých a studených
barev. Pracujeme variabilně s různým stupněm harmonie. Obohacuje a rozvíjí poznatky barevné typologie. Usnadňuje klientům
orientaci.
Cena: 2 100,- Kč

Makeup pro nevěstu
Kurz Makeup pro nevěstu navazuje na
úspěšný workshop. Na kurzu si praktickým
líčením a komentovanými ukázkami práce
osvojíte makeup, který vydrží náročný svatební den. Voděodolný, přirozený a vypadající dobře mezi hosty, na fotografiích i na
kameře.
Cena: 2 995,- Kč

Fotomakeup I.
Techniky líčení fotografie zaměřené na praktický nácvik za přítomnosti profesionálního
zkušeného fotografa. Vedle znalostí si odnesete profesionální fotografie. Pracuje se na
modelkách.
Cena: 2 200,- Kč

Fotomakeup II.

fototesty v modelingu a book
pro modelku
Nejčastější zakázkou s uplatněním fotomakeupu, zvláště v počátcích kariéry vizážisty, jsou tzv. fototesty pro modelky. Za
slovem fototest se skrývá vytvoření portfolia
fotografií, ukazujících variabilitu, proměnlivost a osobitost modelky. Osvojíte si správné
postupy při líčení fototestů. Vytvoříte kompletní book, a samozřejmě si odnesete svou
sérii profesionálních fotografií. Pracuje se na
modelkách v atelieru AVS-ČR
Cena: 3 300,- Kč

Airbrush makeup

Fotomakeup III.

Techniky aplikace makeupu a dalších líčidel technikou airbrushe. Airbrush v denním
líčení, naturel makeupu, ale zejména možnosti airbrushe v makeupu na fotografii a
přehlídkových molech. Triky a možnosti této
moderní metody v líčení tváře. Doplňkově se
budeme zabývat technikami aplikace makeupu na tělo.
Cena: 3 250,- Kč

Techniky líčení černobílé fotografie. Postupy
vytváření a líčení lesklé pleti na barevnou i
černobílou fotografii. Současně procvičíme
techniky korekcí a makeupu na tělo. Vedle
znalosti si odnesete profesionální fotografie.
Každý pracuje na profesionální modelce.
Cena: 3 500,- Kč

černobílé foto, rozjasňování,
lesklá pleť a tělo

Účes pro vizážisty

Glamour makeup
Okouzlující, oslnivé dekorativní styly líčení
s podmanivým kouzlem luxusu a nábojem
glamour a noblesní dekorativností. Součástí
kurzu je teorie sladění barev v glamour stylu, lepení umělých řas, zdokonalení práce s
tekutou linkou a mnoho dalších postupů.
Cena: 2.985,-Kč

Novinka

Super naturel makeup

Naturel makeup, nazývaný také nahý makeup nebo naked makeup je bezesporu nejoblíbenějším a nejčastěji tvořeným stylem
líčení. Je mnoho cest a výtvarných stylů
spadajících do této kategorie.
Super naturel makeup však nabízí mnohem
víc. Naprosto novou techniku líčení. Nový
způsob jak nanést makeup. Změna textury
makeupu, nová technika líčení rtů a jako
bonus korekční techniky, které nejsou vidět.
Super naturel makeup navíc až na několik
hodin vyhladí vrásky, suchá místa pleti a
odstraní suché rty a šupinky.
Cena: 2 450,- Kč

Úpravy ze suchých vlasů, účesy, natočení,
krepování, zdobení, drdoly, kreativní styly.
Nestříháme, nebarvíme ! Naučíme vás upravit jednoduše jakýkoliv typ vlasu v krátkém
čase.
Cena: 6 490,- Kč

Řeč těla

Naučíte se číst v gestech a postojích. Poznat
osobní prostor. Analyzovat oděv, pohyb a
další znaky neverbálního projevu.
Cena: 2 940,- Kč

Novinka

Marketing a obchodní
stránka práce vizážisty a
stylisty

Budování kariéry vizážisty a stylisty.
Jak uspět v módní branži po obchodní stránce. Jak stanovit cenu vlastní
práce. Prezentace a budování obchodních vztahů. V čem spočívá tajemství
úspěchu v kariéře vizážisty a stylisty.
Cena: 2 492,- Kč

Intenzivní 80ti hodinový kurz pro stylisty, výborně doplňuje kurzy styl, PIB,
Image muže a Image ženy. Vaše dovednosti však posunemne na další úroveň
praktickým a intenzivním kurzem plně
reflektujícím potřeby praxe. Dva pětidenní bloky proložené týdnem s domácí prací.
Cena: 14 300,- Kč

Styl se věnuje lidskému odívání. Kdy se v
oděvu objeví to kouzlo, že si řeknete: ano,
to má styl. Které prvky spolu mají vytvářet
harmonii tak, aby vytvářely ucelený estetický dojem. Stejně, jak to uměli a umí oděvní
mistři a špičkoví stylisté. Styling posledních
100 let, ale hlavně současnosti je náplní
kurzu, doplněný o symboliku oděvů a barev. Co styl vypoví o svém nositeli, jak jej
ovlivňuje atmosféra společnosti.
Cena: 2 140,- Kč

Image muže
Balík informací, které vám dají pevný základ
profesionálního vzhledu muže, probereme
oděv a obleky do různých profesních sfér,
doplňky, boty, nebo třeba oblečení na golf,
podíváme se na vývoj pánského stylu a jeho
současné varianty. Naučíte se doporučit a
vytvářet stylizace image muže se zvláštním
důrazem na profesní sféru.
Cena: 2 400,-Kč

Image ženy
Kurz zaměřený na dámský šatník se zvláštním důrazem na profesní sféru. Jak se
obléknout jako dáma pro profesní styling
i volný čas. Jednotlivé prvky v šatníku
úspěšné ženy. Kultovní kousy v šatníku a
správné volby, nošení a vytváření skvělého
šatníku
Cena: 2 430,-Kč

Byznys oděv

Novinka

Pravidla dokonalého odívání pro byznys.
Výběr správného stylu k jednotlivým profesím a výběr stylu k zastávané pozici ve
firmě. Pravidla byznys stylu. Prvky, které
do byznysu nikdy nepatří a je potřeba se
jich vyvarovat. Od podpatků a kombinací
oděvních prvků až po správné barevné
kombinace. Kdy je možné mít otevřené
boty? Punčochy nebo holé nohy? Budete
vždy vědět, co si vzít na jednání, na pracovní oběd, společenskou událost i slavnostní
večeři kam Vás, resp. Vašeho klienta,
pozval obchodní partner.
Cena: 2 380,-Kč

PIB Personal Image
Book, oděvní poradenství
Detailní rozbor tělesných proporcí. Přeměření klienta. Následují pravidla správného
odívání a aktuální módní trendy. Prohloubíte své znalosti optických korekcí a vytvoříme praktická řešení přímo v booku klienta.
Zejména se naučíte vše klientovi rozkreslit,
tedy vlastní PIB. Na kurzu se naučíte nakreslit stylistický návrh oděvů klientům, bez
toho že by jste museli mít výtvarné předpoklady a znalosti jako například umět nakreslit postavu.
Cena: 2 280,- Kč

MAKEUP MAGAZIN
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Letní škola pokročilých technik

Cesta k dokonalosti technik pro ty, co již umějí a chtějí umět více a lépe. Náročné techniky,
které vyžadují dobré znalosti a jistou ruku. Vaší techniku i kreativitu na tomto kurzu posuneme o pořádný kus dopředu. Z kurzu si odnesete také fotografie, které vaše nové zvládnuté
pokročilé techniky makeupu skvěle vystihnou ve vašem portfoliu.
Podrobný popis prostudujte na webu avs.cz
Cena: 7 500,- Kč

více než
10 000
lidí

ví proč k nám
Workshopy:
Makeup zralé pleti
Techniky líčení zralé pleti. Triky a řešení typických problémů, suchosti pleti, šupinek,
zjemňování vrásek, korekce povislých víček
, obnovení tonality pleti a mnoho dalších
tipů na problémy zralé pleti. Volba barev a
postupy omlazení vzhledu.
Cena: 1 050,- Kč

Kalendář termínů:
leden
10.-11.1. Barevná typologie I.
17.-18.1. Řeč těla
21.-25.1. Vizážista
únor
5.-6.2.
7.-8.2.
9.-22.2.
28.2.

Základní Fotokurz
Styl
Vizážista speciál
Super naturel
makeup

březen

Pětiminutový makeup

Jsou situace kdy je potřeba nalíčit velmi
rychle. Nikdo však nesmí poznat že jste
si čas pomocí propracovaných triků velmi
zkrátily. Ukážeme vám celou řadu postupů
jak zvládnout kompletní nalíčení do pěti
minut.
Cena: 1 180,- Kč

1.3.
5.-6.3.

Tipy a triky P.Lukeše
Kurz studiové
módní fotografie
7.-8.3.
PIB
14.-15.3. Glamour makeup
18.-22.3. Vizážista
27.3.
Fotomakeup I.
28.3.
Fotomakeup II.
29.3.
Fotomakeup III.
duben
12.4.

Marketing pro
vizážisty a stylisty
16.-17.4. Image muže
18.-19.4. Makeup pro nevěstu
22.-26.4. Vizážista
květen

Kurzy módní fotografie:
Základní fotokurz
příprava k fotografování
lidí a módy.
Na tomto kurzu se seznámíte s nutnými základnímy pojmy. Naučíte se profesionálně
ovládat fotoaparát. Seznámíme se s pravidly
správné expozice. Osvojíte si základy kompozice. Vyzkoušíte si a naučíte se ovládat a
nastavovat studiové vybavení. Seznámíte
se se světlem jako výtvarným prostředkem.
Cena: 2 875- Kč

Módní fotografie v
exteriéru
Fotografie v exteriéru města nebo přírody.
Jaké vybavení sebou. Jak si poradit s přisvětlováním. Zkrocení přirozeného světla a
svícení pomocí zábleskových jednotek a generátorů při práci mimo atelier.
Cena: 3 750,- Kč

Kurz studiové módní fotografie

Zachycení těla a tváře, jejího výrazu a také
dobré vysvícení a vystižení makeupu. Svícení stylingu a figury. Práce v přirozeném
světle i ve studiovém světle. Správné nastavení fotoaparátu. Pravidla a způsoby svícení. Volba vhodného objektivu, expozice i
kompozice fotografie. Práce s modelkou a
hlavně praktické cvičení všech vysvětlovaných technik.
Cena: 3 450,- Kč

Postprodukce v Photoshopu

Nafocené fotografie je potřeba převést do
publikovatelné podoby. Provést základní
úpravy, vyvážit barvy, správně doostřit a
mnohdy také vyretušovat. Cesta fotografie
po exportování do počítače začíná.
Cena: 3 650,- Kč

11.- 20.5. Stylista
16.-17.5. Image ženy
23.5.
Super naturel
makeup
24.5.
Tipy a triky P.Lukeše
28.-31.5. Účes pro vizážisty
červen
3.-7.6.
11.6.
12.6.
13.6.
14.6.
20.6.
20.6.
25.-26.6.

Vizážista
Byznys oděv
Fotomakeup I.
Fotomakeup II.
Fotomakeup III.
Makeup zralé pleti
Pětiminutový makeup
Photoshop
postprodukce
27.-28.6. Airbrush makeup
červenec a srpen
2.-3.7.

Fotobalíček komplet 4 kurzů
cena: 11 539,- místo 13 575

Doplňující informace: Místo konání ve školícím centru Barrandov, V Remízku 1046/9 Praha 5. U víkendových kurzů výuka vždy začíná v 9:00 a končí první den v 17:00 a druhý den ve14:00. Pro platby
kurzovného platí účet: 668696001/5500 Reiffeisenbank a.s. Kurzy jsou otevřené i nečlenům AVS - ČR
podrobné informace a popisy jednotlivých kurzů najdete na webu www.avs.cz

Módní fotografie
v exteriéru
4.-5.7.
Barevná typologie II.
17.-19.7. Letní škola
pokročilých technik
25.7.-7.8. Vizážista speciál

www.petrlukes.com/stetce

