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Touch Beauty®

jean schramm

20
16

-1
1-

28
 B

ea
ut

y 
20

17
_T

sc
he

ch
ie

n_
Im

ag
e_

21
0 

x 
29

7 
+ 

5m
m

_M
AK

E 
U

P 
M

AG
AZ

IN
_4

c_
59

30

9 - 18 hodin
31. 3. - 2. 4. 2017
Düsseldorf, Německo
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Dvacet let, doba, za kterou mi-
minko vyroste do vcelku dospě-
lého člověka. Má mnoho ideálů 
a také zkušeností a myslí si, že 
všechno ví. Aby postupně ob-
jevoval, že vlastně neví nic a 
svět je potřeba objevovat znovu 
a znovu. Co je však dvacet let 
pro společenství, jakým je Aso-
ciace vizážistů a stylistů ČR? 
Vznikla také na základních 
ideálech. Těmi jsou vzájemné 
sdílení dovedností, vzdělání a 
společný růst se svými členy. 
Chtěl jsem vytvořit prostor při-
pomínající rodinu zaštiťující a 
otevírající prostor pro špičkový 
profesní růst. Chtěl jsem též 
vybudovat zázemí pro profesio-
nály a nabízet nejlepší vzdělání 

v oboru. Dnes jsme bezesporu nejstarší a také největší organizací 
poskytující vzdělání v našem oboru. Máme členy, kteří jsou s námi 
od počátku a máme velmi blízké nejen profesní, ale i přátelské vzta-
hy. Mnoho našich členů se také vystřídalo a přišli noví s novými 
myšlenkami a potřebami. To nás neustále motivuje se rozvíjet a dále 
růst. Snažíme se vyjít vstříc požadavkům a potřebám našich čle-
nů jak nejlépe umíme. Připravujeme nové členské programy, které 
spustíme během prvního čtvrtletí 2017. Po dvaceti letech bychom 
chtěli představit širší koncept a otevřít se ještě více široké odborné 
veřejnosti a tím tak lépe pokrýt potřeby jak malých členů, kteří pra-
cují v oboru jako v sekundárním zaměstnání, tak profesionálů, kteří 
neztratili chuť se dále rozvíjet a které žene kupředu touha být prostě 
stále lepší. Vážím si Vás, co jste schopni i po letech spolupráce a 
přes velké vytížení neustrnout a nespadnout do stereotypu. Bude-
me Vám i nadále nápomocni se vší potřebnou energií, znalostmi 
a zkušenostmi.

registrace MKČR: 
E 111 33, distribu-
je AVS-ČR zdarma 
na adresu profesi-

onálům. Vydává: Asociace vizážistů a stylistů ČR. Šéfredaktor: 
Petr Lukeš (lukes@avs.cz),  jazyková korektura: Martina Miš-
kelová. Foto a makeup na titulní straně: Petr Lukeš. Modelka: 
Lucie Baranovičová. 
Makeup Magazin Asociace vizážistů a stylistů - ČR, 
V Remízku 1046/9, Praha 5, www.avs.cz, tel: 721 100 100 
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Nejlepší výrobek roku 2016
Výsledky 18. ročníku soutěže o Nej-
lepší výrobek roku 2016 
 
Na prvním místě se poprvé v hostorii 
soutěže sešli dva produkty se stejným 
bodovým hodnocením a tudíž udělujeme 
tituly dva. A to pro produkt 

Mary Kay® Gelová polomatná 
rtěnka
a
Laurendor - X- FIX voděodolná 
matová rtěnka

a mohou tak užívat označení Nejlepší výro-
bek roku 2016

Jako tradičně jsme výrobkům s nad-
průměrným hodnocením udělili titul 

Doporučeno Asociací vizážistů s sty-
listů ČR
Jedná se o tyto produkty:

Mary Kay®  
Mary Kay® lash Intensity™ Řasenka 
Mary Kay® Korektor pod oči

Dermacol 
Powder Eyebrow Shadow

Moje 
Automatická tužka na oči 
Tužka na obočí dlouhodržící 

Jako tradičně je soutěž 
otevřena všem dovozcům a 
výrobcům líčidel a pomů-
cek a potřeb pro vizážisty. 
Hodnotí porota 60 profe-
sionálních vizážistů ve 3 
kategoriích. Produkt s nej-
lepším hodnocením získá-
vá prestižní titul Nejlepší 
výrobek roku 2016. 
Všechny produkty s nadprůměrným ohodnocením 
pak mohou používat označení „Doporučeno Asoci-
ací vizážistů a stylistů ČR“ ve spojení s příslušným 
produktem. 
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Módní trendy jaro / léto 2017
Když si v osmdesátých letech minulé-
ho století oblékla Madonna svou iko-
nickou podprsenku, kterou navrhoval 
Jean Paul Gaultier, jako svrchní oděv, 

vyvolala senzaci i nadšení. V sezoně 
jaro léto 2017 zavzpomínáme nejen na 
inspiraci osmdesátými léty 20. století, 
která je v ní patrná, ale také na pod-
prsenky nošené přes anebo jako sou-
část svrchního oblečení, které do svých 
kolekcí zařadili mnozí návrháři - na-
příklad Miu Miu, McQueen nebo Vik-
toria Beckham. Ta učinila podprsenku 
vizuálně důležitou, a tedy viditelnou 
součástí i kostýmů. Pokud v šatní-
ku nemáte nestrukturovanou, nejlépe 
modro-bílou proužkovanou košili, ne-
váhejte. Musíte však opustit konvence 
a být tak trochu dokonale neupravená. 
Další nezbytností, kterou pro sezonu 
jaro léto 2017 prostě nemůžete pomi-
nout, jsou „kitten“ podpatky. Čeština 
nám nenabízí správné slovo pro tento 
druh štíhlého nízkého podpatku, kte-
rý proslavila už Audrey Hepburn. Nyní 
jsou zpět v plné parádě. Francouzky je 
zařadily do svého street stylu a na jaře 
je uvidíte na každé dámě ctící trendy. 

Pokud vám dosavadní koketování s 
oversized siluetami a trendy osmde-
sátých let minulého století přišlo jako 
dostatečné, jaro a léto přinese osmde-

sátky v plném proudu. Oversized silue-
ty, zejména topů a sak, dojdou opravdu 
maxima a dojde i na spandexové legíny 
na často štíhlých nohách v kontrastu 
s extrémně širokými rameny. Často ne-
chybí ani nezbytné velké květy. K osm-
desátkám ovšem patřily také trička s 
nápisem, kterým neodolali ani u Diora. 
Pokud si troufáte, můžete být baletkou 
či princeznou, a to díky tylu, který se 
nese sezonou na módních molech tu 
jako křehký doplněk outfitu, mnohdy 
však osamocený v celé své parádě a 
nařasenosti. V dámské módě uvidíme 
širokou plejádu sukní, což krásně ak-
centuje ženskost. Budou dlouhé i krát-
ké, ale také s asymetrickými lemy a ne-
strukturovanými střihy v neobvyklých 
délkách. Pokud holdujete kabelkám, 
do kterých se musí vejít co nejvíce, tak 
vás jistě uspokojí modely oversized de-
signů osmdesátých let. Skutečně no-
vým kabelkovým trendem jsou ovšem 

mini kabelčičky. Zato je najdeme v bez-
počtu designů a není prohřeškem mít 
třeba dvě v různých velikostech nebo 
tvarech. Přidáte-li nějaký ten volánek v 

podstatě kamkoliv na outfit, neuděláte 
chybu. V barvách nemůžeme přehléd-
nout fuchsiovou, žlutou, oříškovou, 
ultramarínovou modř. Také plamen-
ně oranžovou, trávově zelenou a světlé 
dřevité tóny dřínu obecného. Nádechy 
osmdesátých let 20. století jsou cítit i v 
makeupu, kde se nezřídka objeví lesk 
či třpyt. Trendy stále budou plné červe-
né rty. Klasické kouřové líčení nahradí 
rozmazané oči. Vychází sice z klasic-
kých kouřovek, ale jsou nedbalejší a 
spontánnější, jako by se jednalo o roz-
mazaný popel z cigarety. Makeup může 
stát jen na čisté a dokonalé pleti, stejně 
jako na přemíře glitrů a silné lince. Mů-
žete překvapit nečekaným motivem či 
barvou, tak jako Gucci představil žlu-
té obočí u svých modelek. Hitem však 
bude také trik, který jistě používaly 
již vaše babičky či prababičky a často 
jsme jim ho vyčítali, tedy použití rtěnky 
namísto tvářenky. 

Foto nahoře: archiv módních značek   
Barvy: pantone.com

Petr Lukeš
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Petr Lukeš

Set max maximální komfort a možnost nalíčit i nej-
náročnější aplikace jako je fotomakeup, makeup na 
kameru a na molo, náročné retuše a převislá víčka, 
rychleji a efektivněji. 

Ceník štětců 
Petr Lukeš - Professional
zvýhodněné ceny pro vizážisty, ceny bez DPH

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

set 11 pořídí vizážista za 3913,-
set 11 deluxe 5095,-  set max 6750,- 
set max deluxe za 7932,-
zvýhodněné ceny pro vizážisty v Kč bez DPH
www.petrlukes.com/stetce

999 na makeup - kulatý - směs vlasu kozy 890,-

553/20 modelace a konturování makeupu 
-  červená kuna

750,-

991 na pudr - kulatý - hnědá horská koza 525,-

992 na pudr - oválný - hnědá horská koza 525,-

981 na pudr - oválný - veverka 1116,-

971 na pudr - fixační plochý - bílá koza 693,-

892 na růž - šikmý, plochý - hnědá horská 
koza

540,-

881 na růž - šikmý, plochý - veverka 1116,-

891 na růž - kulatý - hnědá horská koza 380,-

621 aplikátor - výměnný - latex 203,-

761 oči a modelace - plochý - poník 260,-

781 na oči - kulatý - veverka 292,-

782 na oči - kulatý - veverka 451,-

551 na oči - kulatý - červená kuna 401,-

552 na oční linky - tenký - červená kuna 196,-

421 spirálka na řasy 80,-

541 na obočí - šikmý, plochý - bílé prase 156,-

553/16 na líčení - plochý, oblá špička  
- červená kuna

555,-

553/12 na líčení - plochý, oblá špička  - č. kuna 448,-

553/10 na líčení - plochý, oblá špička - č. kuna 346,-

553/8 na líčení - plochý, oblá špička - č. kuna 327,-

553/6 na líčení - plochý, oblá špička - č. kuna 268,-

553/4 na líčení - plochý, oblá špička - č. kuna 208,-

554 na líčení - plochý, hranatý - č. kuna 246,-

351 na rty - plochý, špičatý - červená kuna 226,-

231 na retuše - plochý, šikmý - tchoř 267,-

121 na oprašování - vějíř - syntetický 303,-

Pouzdro 
prázd-
né

Textilní pouzdro prázdné 590,-

Set 
Max De 
Luxe

Vybavený set max deluxe - 19 štětců - 
pudr a tvářenka z veverky

7932,-

Set Max Vybavený set - 19 štětců 6750,-

Set 
11 De 
Luxe

Vybavený set - 11 štětců - pudr a 
tvářenka z veverky

5095,-

Set 11 Vybavený set - 11 štětců 3913,-

láčkové režimu.“ Byli povýšeni na kul-
turní dědictví a je jim umožněno účast-
nit se veřejných kulturních akcí, jako 
jsou africké výstavy módy a řemesel. V 
chudé zemi v chudém městě mají vlast-
ně jediný cíl  - vypadat bohatě. Čímž 
se stávají inspirací pro další následov-
níky. Oblékají luxus v zemi, která žije 
pod hranicí chudoby a jejich styl je pro 

ně vším. V neposlední řadě reprezen-
tuje styl, jaký by chtěli žít. Hedvábné 
ponožky a boty z krokodýlí kůže stojí 
často více než roční příjem muže v Kon-
gu. Přesto sapéři vynakládají veškeré 
úsilí, aby měli jen to nejlepší, co si mo-
hou dovolit. Papa Wemba, což je hu-
debník, který propagoval kulturu a styl 
sapérů ve svých písních na přelomu 
sedmdesátých a osmdesátých let mi-
nulého století, říkal: „Běloši vymysleli 
oblečení, ale my z něj uděláme umění.“ 
A tak kult elegance a gentlemanského 
chování kontrastuje s prostředím pl-
ným chudoby. Sapéři jsou však často 
zváni na dotvoření atmosféry svateb a 
společenských událostí, kde jejich styl 
dotváří a hlavně vizuálně zvyšuje celou 
úroveň události. Stali se fenoménem 
elegance v prostředí, kde ji nikdo ne-
čekal. Jsou odběrateli nejluxusnějších 
produktů z evropského trhu. Diskutují 
o módě na svých blozích a zcela v sou-
ladu s fenoménem doby dokonce natáčí 
videa a poskytují interview. Vycházejí 
knihy o jejich stylu a oni tak dokázali, 
že i v prostředí chudoby se můžete stát 
fenoménem.

La Sape, což je zkratka Société des Am-
bianceurs et des personnes Élégantes, 
volně přeloženo jako Společnost dobré 
atmosféry a elegantních lidí. Vztahuje 
se také k francouzskému slangovému 
výrazu SAPE, což je slangové označe-
ní pro oděv. Jedná se o subkulturu, 
která vznikla v okolí měst Kinshasa a 
Brazzaville v Kongu. Sapéři v podstatě 

vycházejí z elegantního stylu a chování 
dandyů v koloniálním období.  Poslá-
ním Francouzů bylo civilizovat „hrubé“ 
a „nahé“ Afričany. Přivezli použité oble-
čení z Evropy a využili jej jako nástroj, 
kterým získávali loajalitu šéfů. Šmrn-
covním oděvem se platilo nejen za prá-
ci, ale stal se brzy symbolem postavení 
a žádaným atributem u spolupracovní-
ků a úředníků kolonizátorů. A později 
začal mít vliv na konžské elity. Mladí 
Konžané vzali styl odívání kolonizátorů 
jako vzor a upravili ho vlastním stylem.
Uchváceni snobstvím kolonizátorů se 
konžští muži přestali oblékat do po-
užitého oblečení, které jim přinášeli 
kolonizátoři, ale museli na sobě mít 
nejnovější pařížské trendy a luxusní 
oblečení. I za cenu, že za něj utratili 
veškerý svůj nevelký plat. Styl a dob-
rý oděv se pro ně stal hlavním cílem. 
V post-koloniální éře se tento výrazný 
styl stal dokonce výrazem vymanění se 
z kolonizační sféry a stal se politickou 
demonstrací nezávislosti a osobitosti. 
Už nešlo o to být stejně dobří než ko-
lonizátoři, ale šlo o to být lepší. V de-
vadesátých letech 20. století byli sapéři 
v Kongu vytlačováni z veřejného života, 
ale dnes jsou respektováni a jsou „mi-

La Sape - Sapéři

Použity citace z wikipedia.org 
Foto: Wikipedia.org , pinterest.com



Foto: Petr Lukeš
Makeup: Hana Čechová
Styling: Bára Valigurová
Ukázka z kurzu Stylista

Makeup: Petr Lukeš
Foto: Petr Lukeš
Na kurzu Gold makeup. Ukázka kouřového 
líčení s prvky 24 karátového zlata.

Foto: Petr Lukeš
Makeup: Hana Čechová
Styling: Romana Šmídová
Ukázka z kurzu Stylista

Foto: Petr Lukeš
Makeup: Hana Čechová
Styling: Martina Macková
Ukázka z kurzu Stylista
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Inspirace
Petr Lukeš - Home
Štětce Petr Lukeš - Home. Vychází ze 
špičkové kvality štětců Petr Lukeš - Profe-
ssional určené profesionálním vizážistům. 
Kvalita vlasu i prvotřídní ruční zpracování 
je v identické kvalitě s řadou Professional. 
Vycházíme však vstříc zákazníkům de-
signem s krátkou rukojetí, která je vhodněj-
ší pro líčení vlastní tváře. Vizážistům tak 
dáváme možnost nabídnout svým klientům 
špičkový nástroj, který jim umožní do-
sáhnout stejně kvalitních výsledků 
nalíčení, jako dosahují 
profesionálové.

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

32

31

21

56

71

61

81

91
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I pro jaro léto 2017 jsem se nechal 
unést pojetím titulní stránky v duchu 
extravagance. Ke dvacátému výročí 
založení Asociace jsem se rozhodl pro 
kombinaci extravagance v malinko 

punkovém prostředí. Pojďme se podívat 
na to, jak titul vznikal. Základem všeho 
byl samozřejmě kvalitní makeup, který 
mi pomohl připravit hladkou a barevně 
sjednocenou pleť. Pracoval jsem s mým 
oblíbeným makeupem Laurendor XXX, 
na tváři jsem pak chtěl rozjasnění. 
Vytvořil jsem jej rozjasňovačem XXX. 
Zbytek obličeje je zafixovaný klasickým 
sypkým pudrem. Oční stíny jsou vylí-
čené výrazným hnědým stínem Stage 
line XXX tak, že je vymodelován stín 
na hraně očnicového oblouku a po-
stupně je odstínován směrem vzhůru. 
Pohyblivé víčko ale musí zůstat světlé, 
aby krásně vynikla velmi výrazná te-
kutá linka. Ta je nalíčena v silném a 
dramatickém provedení a je vytažena 

do špičky za úroveň očí. Použita je lin-
ka Laurendor XXX. Mezi linku a hnědý 
stín jsem pak nanesl ještě světlou růžo-
vo-béžovou barvu, aby vznikl větší kon-
trast a vynikla velikost očí. Úprava obo-

čí, jeho dokreslení a zvýraznění je pak 
posledním konvenčním krokem celého 
makeupu. Dále přišla na řadu ta méně 
obvyklá část. Součástí tohoto líčení se 
stala sádra, coby velmi důležitý prvek 
celého provedení. Ta zakrývá část tor-
za a vytvoří tak strukturu, kterou by 
v podstatě nešlo vytvořit líčidly. Po na-
nesení jsem sádru postupně mechanic-
kým porušením rozpraskal na několika 
místech a špachtlí do ní vytvořil mno-
ho vrypů a prasklin. Cílem bylo vytvořit 
patinu a dojem jisté oprýskanosti. Z ní 
a přes ni se pak postupně snaží osvobo-
dit spousta barev, která prosakuje přes 
sádrovou krustu, dostává se dále na 
tělo a koresponduje i s dekorem oko-

lí. Dostat jej na fotografii, bez nutnosti 
dotvořit jej ve Photoshopu, šlo vlastně 
jedinou cestou. Další líčení v podobě 
exploze barev čekalo také zrcadlo, ve 
kterém se vlastně modelka prohlíží. 

Fotka tedy vzniká z obrazu v zrcadle, 
což celému pojetí dává zvláštní vyzně-
ní. Sledujeme převrácený obraz reality. 
Místo, které je důvěrně známé, a přesto 
v něm vlastně platí jiná pravidla. Vše 
je jinak, naopak. Což také krásně odrá-
ží myšlenku celého makeupu. Ten měl 
opustit běžnou konvenci a měl být tak 
trochu makeupem mimo limity běžné-
ho pojetí krásy. Motivy na těle, a stej-
ně tak dolíčení rtů, jsou pak ukázkou 
využití aqua color barev Laurendor a 
mosazi, která vykresluje všechny kovo-
vé odlesky a efekty. Rty samotné jsou 
pak místem, kde se konvence líčení očí 
dostává do kontrastu s bláznivým neo-
hraničeným pojetím rtů.

M a ke u p  z  t i t u l n í  s t r a n y

Petr Lukeš

foto a makeup: Petr Lukeš
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Kurzy a semináře na 1. pololetí roku 2017
VIZÁŽISTA 1
Pět dnů 40 hodin výuky

Kurz, kterým lze vstoupit do oboru osvoje-
ním si všech nezbytných základních technik 
od nezbytného vybavení správných technik 
denního a večerního líčení. Teorie líčení do 
umělého světla. Zvládnete přirozené natu-
rel makeupy, kouřové líčení a nejběžnější 
styly makeupu. Naučíte se rozpoznat typy 
pleti, správně odlíčit a posoudit vzhled ple-
ti. Věnujeme se také korekčním technikám 
a modelacím obličeje. Na tomto kurzu zís-
káte nezbytné profesionální návyky. 

Kurz nahrazuje náš původní kurz Vizážis-
ta s tím, že obsahuje o 40% více praxe a 
rovněž je koncipován tak, abyste, pokud 
jej spojíte s kurzem Vizážista 2, získali pří-
slušné vzdělání a mohli absolvovat profesní 
zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací 
jako Vizážista(ka).
Cena: 7 590,-Kč 

VIZÁŽISTA speciál
14 dní, 112 hodin výuky

Nejobsáhlejší kurz vizážistiky v ČR a jediný 
kurz s takto intenzivní výukou, který pořá-
dá AVS-ČR jen jednou za pololetí.
Kurz obsahuje kompletní rekvalifikaci v 
oboru Vizážista a je plně v souladu s kva-
lifikačním standardem určeným v Národní 
soustavě kvalifikací pro povolání Vizážistka 
(kód: 69-035-M). Vedle povinných předmětů 
však obsahuje ještě čtyři dny intenzivního 
tréninku nad rámec rekvalifikace, a to ze-
jména v oblasti barevné typologie a barevné-
ho poradenství a retro stylů makeupu dva-
cátého století, které Vám nejen zvětší Váš 
přehled v oboru, ale také nabídnou prostor 
pro intenzivní trénink pokročilé techniky 
makeupu.
V ceně kurzovného jsou zahrnuty profesi-
onální fotografie v hodnotě 2000,- Kč a pro 
úspěšné absolventy navíc členství v AVS-ČR 
v programu Gold na 6 měsíců za 1750,-
Cena: 19 841,- Kč

VIZÁŽISTA, Rekvalifikace 
10 dní, 80 hodin výuky

Rekvalifikační kurz Vizážista pro plné zvlád-
nutí oboru Vizážista. Tento kurz rozsahem 
odpovídá kurzu Vizážista 1 a Vizážista 2 a 
je plně v souladu s kvalifikačním standar-
dem určeným v Národní soustavě kvalifika-
cí pro povolání Vizážistka kód: 69-035-M. V 
případě úspěšného absolvování kurzu zís-
káváte osvědčení o absolvování, osvědčení o 
rekvalifikaci s akreditací Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
a osvědčení o profesní kvalifikaci ve smyslu 
zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsled-
ků dalšího vzdělávání. Získané osvědčení je 
veřejnou listinou podobně jako výuční list 
v oboru.
Cena: 15 590,-Kč 

VIZÁŽISTA 2
Čtyři dny (pět dnů v případě návaznosti 
na zkoušku odborné způsobilosti)

Kurz určený pro absolventy kurzu Vizážista 
1. Zde se naučíte pokročilé techniky make-
upu určené pro přehlídky, kameru a fanta-
zijní líčení. Zahrnuje také lepení umělých 
řas, glamour styly a úpravu obočí. Součástí 
kurzu je rovněž výuka Fotomakeupu v roz-
sahu kurzu Fotomakeup I a fotografování 
na modelkách.

Ve spojení s kurzem Vizážista 1 Vám ten-
to kurz umožní rekvalifikaci s Akreditací 
Ministerstva školství mládeže a v případě 
absolvování kurzů Vizážista 1 a Vizážis-
ta 2 je možné zdarma absolvovat zkoušku 
odborné způsobilosti (v hodnotě 3900,-) po-
dle Národní soustavy kvalifikací, po jejímž 
úspěšném absolvování získáte osvědčení 
o profesní kvalifikaci ve smyslu zákona č. 
179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání. Získané osvědčení je veřejnou 
listinou podobně jako výuční list v oboru.
Cena: 7 990,-Kč 

Kombinace Kurzů vizážista 1. a 2. je obsahově shodný s 
desetidenním Kurzem vizážista reKvalifiKace. 

Kurz vizážista speciál paK obsahuje K reKvalifiKaci dalších 
32 hodin nadstavby a Kurz vizážista Komplet je nejKom-

plexnějším Kurzem v oboru.

VIZÁŽISTA Komplet
26 dní, 200 hodin výuky během 5 měsíců

Zahrnuje komplexní vzdělání v oblasti vizážistiky. Naučíte se od základů vizážistiky až po 
pokročilé techniky Fotomakeupu a glamour stylů. Rozloženě do jednotlivých bloků v prů-
běhu pěti měsíců.
Obsahuje kurzy Vizážista Speciál, Makeup pro nevěstu, Super Naturel Makeup, Barevnou 
typologii I. a II, Fotomakeup I., Fotomakeup II., Fotomakeup III., Letní školu pokročilých 
technik.
Cena: 37 590,-Kč 

Fotomakeup II. 
 
fototesty v modelingu a book 
pro modelku
Nejčastější zakázkou s uplatněním foto-
makeupu, zvláště v počátcích kariéry vi-
zážisty, jsou tzv. fototesty pro modelky. Za 
slovem fototest se skrývá vytvoření portfolia 
fotografií, ukazujících variabilitu, proměnli-
vost a osobitost modelky. Osvojíte si správné 
postupy při líčení fototestů. Vytvoříte kom-
pletní book, a samozřejmě si odnesete svou 
sérii profesionálních fotografií. Pracuje se na 
modelkách v atelieru AVS-ČR
Cena: 3 300,- Kč                            

Fotomakeup I.

základní techniky
Techniky líčení fotografie zaměřené na 
praktický nácvik za přítomnosti profesio-
nálního zkušeného fotografa. Vedle znalostí 
si odnesete profesionální fotografie. Pracuje 
se na modelkách. 
Cena: 2 200,- Kč                            

Fotomakeup III. 
 
černobílé foto, rozjasňování, 
lesklá pleť a tělo
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                            

Petr Lukeš



Super naturel makeup
Naturel makeup, nazývaný také nahý 
makeup nebo naked makeup je bezesporu 
nejoblíbenějším a nejčastěji tvořeným sty-
lem líčení. Je mnoho cest a výtvarných sty-
lů 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 vi-
dět. 
Super naturel makeup navíc až na několik 
hodin vyhladí vrásky, suchá místa pleti a 
odstraní suché rty a šupinky.
Cena: 2 450,- Kč                       
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Styl

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 estetic-
ký 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 ba-
rev. Co styl vypoví o svém nositeli, jak jej 
ovlivňuje atmosféra společnosti.
Cena: 2 140,- Kč                      

PIB  Personal Image 
Book, oděvní poradenství

Detailní rozbor tělesných proporcí. Přemě-
ření klienta. Následují pravidla správného 
odívání a aktuální módní trendy. Prohloubí-
te své znalosti optických korekcí a vytvoří-
me praktická řešení přímo v booku klienta. 
Zejména se naučíte vše klientovi rozkreslit, 
tedy vlastní PIB. Na kurzu se naučíte na-
kreslit stylistický návrh oděvů klientům, bez 
toho že by jste museli mít výtvarné předpo-
klady a znalosti jako například umět na-
kreslit postavu.
Cena: 2 280,- Kč                          

Image muže
Se stále rostoucím zájmem mužů o svůj 
image, jsme pro vás, profesionální porad-
ce a poradkyně připravili balík informací, 
které vám dají pevný základ profesionální-
ho vzhledu muže, probereme oděv a styly z 
různých stylů odívání. Doplňky, boty, nebo 
třeba oblečení na golf, podíváme se na vý-
voj pánského stylu a jeho současné varian-
ty. Naučíte se doporučit a vytvářet styliza-
ce image muže. Tento kurz je komplexním 
průvodcem šatníku muže má styl za všech 
okolností. Styl ladící s jeho životním stylem 
a potřebami.
Cena:  2 400,-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 sva-
tební den. Voděodolný, přirozený a vypada-
jící dobře mezi hosty, na fotografiích i na 
kameře. 
Cena: 2 995,- Kč                       

Stylista

Intenzivní kurz pro stylisty, ve kterém si 
osvojíte principy a dovednosti práce v oboru.
Prvních pět dnů vás čeká intenzivní přípra-
va a osvojení znalostí a dovedností. Navazují 
tři dny domácí přípravy a prací. Poté ryze 
praktické další dva dny ve kterých uplatníte 
znalosti z první části a domácí přípravu při 
práci na modelkách a praktickém stylování. 

Kurz vás naučí zásady stylingu, stylistické 
postupy a triky. Naučíte se analyzovat sty-
ling. Recenzovat styling. Navrhovat kom-
pletní outfit.  
Cílem kurzu je provést vás od výzkumných 
metod módy k hlubším znalostem sytému 
fungování módy včetně její kulturní a histo-
rické, sociologické a technické komponenty. 
Budete schopnosti nejen interpretovat tren-
dy ale také vytvářet vlastní styl včetně jeho 
vhodné prezentace.
Naučíte se analyzovat a syntetizovat reali-
tu a vlastní představy do konzistentního 
obrazu s estetickou a výtvarnou hodnotou. 
Budete mít prostor pro osobní realizace pod 
odborným vedením. Zároveň si vyzkoušíte 
mnoho postupů v praxi a odnesete si výuko-
vé fotografie vlastní práce.
 
Cena: 14 300,- Kč                      

Image ženy
 
Kurz zaměřený na dámský šatník se zvlášt-
ním 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                        

Airbrush makeup

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

Účes pro vizážisty

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

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 do-
předu. Z kurzu si odnesete také fotografie, 
které vaše nové zvládnuté pokročilé tech-
niky makeupu skvěle vystihnou ve vašem 
portfoliu.
Podrobný popis prostudujte na webu avs.cz
Cena: 7 500,- Kč                       

NovinkaNovinka

Pětiminutový makeup
Je mnoho situací, kdy musíte zvládnout 
makeup doslova v řádu minut. Několik let 
jsme zařazovali toto téma jako tříhodinový 
workshop, až se toto ukázalo natolik zají-
mavé a úspěšné, že jej poprvé zařazujeme 
jako kurz. Techniky si pod naším vedením 
budete moci dokonale vyzkoušet a otestovat 
všechny triky, tak, aby Vám jednoduché i 
zdánlivě složité a výrazné makeupy neza-
braly více než 5 minut času. Trénink je veli-
ce intenzivní a vyzkoušíme si vše od makeu-
pů na den až po rychlé výrazné makeupy na 
večer, stage i kameru.
Cena: 2 350,- Kč                          

Gold makeup
Luxusní makeup, jehož hlavní motivy jsou 
nalíčeny zlatem. Používáme zlato a zlatý 
prach v ryzosti 23,5 karátu. Na tomto kur-
zu Vás naučíme, jak pracovat se skutečným 
zlatem jako s líčidlem. Naučíte se zlaté lin-
ky, stínování i rozjasňování.
Osvojíte si exkluzivní techniku makeupu s 
ještě exkluzivnějším materiálem pro Vaše 
klienty, kteří si potrpí na skutečný luxus.
Cena: 3 700,- Kč                          

Oční linky a line art
Naučíme Vás dokonalé oční linky. Od kla-
sických tekutých přes gelové a prostor ne-
cháme také i pro tužky.
Navíc si osvojíte makeup postavený pou-
ze na umění tahu štětce. Umění plynoucí 
z linie či bodu. Minimalistický a čistý styl 
líčení, který je aktuálně na vrcholu své po-
pularity. 
Cena: 2 450,- Kč                          



Doplňující informace: Místo konání ve školícím centru Barrandov, V Remízku 1046/9 Praha 5. U ví-
kendových 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
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Barevná typologie  II.
Rozšíření poznatků barevné teorie o au-
torský systém dělení barev do 12 skupin, 
umožňující kombinace teplých a studených 
barev. Pracujeme variabilně s různým stup-
něm harmonie. Obohacuje a rozvíjí poznat-
ky barevné typologie. Usnadňuje klientům 
orientaci.
Cena: 2 100,- Kč                       

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          

Kalendář termínů:

Workshopy:

Kurzy módní fotografie:

Makeup zralé pleti

Techniky líčení zralé pleti. Triky a řešení 
typických problémů, suchosti pleti, šupi-
nek, zjemňování vrásek, korekce povis-
lých víček , obnovení tonality pleti a mno-
ho dalších tipů na problémy zralé pleti. 
Volba barev a postupy omlazení vzhledu.
Cena: 1 050,- Kč                       

Základní fotokurz 
příprava k fotografování 
lidí a módy.
Na tomto kurzu se seznámíte s nutnými zá-
kladnímy pojmy. Naučíte se profesionálně 
ovládat fotoaparát. Seznámíme se s pravidly 
správné expozice. Osvojíte si základy kom-
pozice. Vyzkoušíte si a naučíte se ovládat a 
nastavovat studiové vybavení.  Seznámíte 
se se světlem jako výtvarným prostředkem.
Cena: 1 999- Kč                       

Fotografujeme makeup a 
portrét
Zachycení tváře , jejího výrazu a také dob-
ré vysvícení a vystižení makeupu. Svícení 
makeupu a figury. Práce v přirozeném svět-
le i ve studiovém světle. Správné nastave-
ní fotoaparátu. Pravidla a způsoby svícení. 
Volba vhodného objektivu, expozice i kom-
pozice fotografie. Práce s modelkou a hlav-
ně 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                       

Marketing a obchodní 
stránka práce vizážisty 
a stylisty
Budování kariéry vizážisty a stylisty. Jak 
uspět v módní branži po obchodní strán-
ce. Jak stanovit cenu vlastní práce. Tvor-
ba cen vycházející z vašich reálných ná-
kladů a reálně odrážející vaší hodnotu na 
trhu. 
Prezentace a budování obchodních vzta-
hů. V čem spočívá tajemství úspěchu v 
kariéře vizážisty a stylisty.  
Jak oslovit klienty. Které způsoby propaga-
ce fungují v našem oboru lépe a které vůbec.  
Cena: 2 492,- Kč

Kouřové líčení 
Klasický a přesto velmi oblíbený styl 
líčení očí. K jeho perfektnímu provedení 
však vede cesta přes dokonalé technické 
provedení i výtvarný cit. Praktický trénink 
různých technik kouřového líčení.
Cena: 1 130,- Kč                       

leden
14.-15.1.      Styl
21.1.            Super naturel 
                    makeup
22.1.            Pětiminutový makeup
23.1.-3.2.     Vizážista Rekvalifikace
23.1.-27.1.   Vizážista 1
28.-29.1.      Image muže
30.1.-2.2.     Vizážista 2

únor
3.2.              Zkouška odborné 
                    způsobilosti
4.-5.2.          Řeč těla
11.-12.2.      Glamour makeup
18.-19.2.      Základní fotokurz
20.2.-16.7.   Vizážista komplet
                    6 měsíců 200 hodin
20.2.-5.3.     Vizážista speciál
                    14 dní 112 hodin
20.2.-3.3.     Vizážista Rekvalifikace
25.-26.2.      Barevná typologie I.

březen
4.-5.3           Retro styly makeupu
11.3.            Gold makeup
12.3.            Oční linky a line art
13.-22.3.      Stylista
18.-19.3.      Fotokurz - 
                    Makeup a portrét
25.-26.3.      Fashion and Editorial  
                    Makeup
29.3.-7.4.     Vizážista Rekvalifikace
29.3.-2.4.     Vizážista 1

duben
3.-6.4.          Vizážista 2
7.4.              Zkouška odborné  
                    způsobilosti
8.-9.4.          PIB
23.4.            Marketing pro 
                    vizážisty a stylisty
28.4.            Fotomakeup I.
29.4.            Fotomakup II.
30.4.            Fotomakeup III.

květen
13.-14.5       Image ženy
17.-20.5.      Účes pro vizážisty
21.5.            Makeup zralé pleti
21.5.            Kouřové líčení
24.5.-2.6.     Vizážista Rekval.
24.-28.5       Vizážista 1
29.5.-1.6.     Vizážista 2

červen
2.6.              Zkouška odborné 
                    způsobilosti
3.-4.6.          Airbrush makeup
10.-11.6.      Makeup pro nevěstu
17.-18.6.      Barevná typologie II.
24.-25.6.      Postprodukce ve 
                    Photoshopu

červenec - srpen
1.-2.7.          Fotokurz  - Módní 
                    fotografie a styling
14.-16.7.      Letní škola 
                    pokročilých technik
22.-23.7.      Barevná typologie I.
22.7.-4.8.     Vizážista speciál
                   14 dní 112 hodin
24.7.-4.8.     Vizážista Rekval.
29.-30.7.      Retro styly makeupu
4.8.              Zkouška odborné 
                    způsobilosti

Fotografujeme módní 
fotografii a styling 
Fotografování oděvu, stylingu, postavy a 
jejího výrazu . Dobré vysvícení a vystižení 
správného okamžiku. Spolupráce a vedení 
modelky při focení. Práce v přirozeném 
světle i ve studiovém světle.  
Cena: 3 600,- Kč                       



www.petrlukes.com/stetce


