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Musí se  makeup a styl líbit?  Těžká 
otázka. Líbit se musí, ale ne za ka-
ždou cenu. Protože pak vzniká kýč.  
Líbit se tedy nemusí každému, ale 
komu se tedy vlastně líbit má?  Tvo-
říme v první řadě pro diváky? Občas 
se dívám na Facebook a Instagram 
a ukazuje se, že i ten sebevětší ho-
ror si najde své obdivovatele. Koli-
krát se krásné dílo, které ovšem vy-
žaduje víc, než prostinký wow efekt, 
setkává s tvrdou kritikou, protože 
si málokdo najde čas zastavit se a 
zapřemýšlet.  Plyne z toho jediné po-
učení: Vaše dílo musí vznikat z Va-
šeho přesvědčení, musí to být Váš 
projev a prvním kritikem, který s 
dílem musí být spokojený, je autor 

sám. Je to kacířská myšlenka, protože nás často učili, že své dílo 
hodnotit nemáme. Od toho jsou tu prý jiní, ale bohužel, pokud to 
necháme na jiných, hledáme si jen takové publikum, které nám po-
chválí cokoliv. A nebo ještě hůře; začneme tvořit pouze makeupy a 
styly, které jsou tak velkou sázkou na jistotu, že víme, že je pochválí 
široké masy. Obojí je špatně. Hlavním kritikem i hlavním obdivova-
telem svého díla musíte být Vy sami. Buďte k sobě maximálně kri-
tičtí, ale současně si dovolte také říct “jo, je to dobré, povedlo se mi 
to”.  Světu můžete představit věci, o kterých jste sami přesvědčeni, 
že jsou dobré, že obstojí. Není to cesta k tomu, že Vám je každý bude 
obdivovat, ale je to cesta k tomu, jak si zachovat vlastní autentič-
nost a vlastní rukopis. A také je důležité nenechat se manipulovat 
momentálními hnutími davu.  Myslete na to, že pokud se nám něco 
skutečně povedlo, bude se to ne jenom líbit, ale bude to mít také své 
kritiky. Nenajdete jediné velké dílo, které, pokud má obdivovatele, 
nemá kritiky. Kritiky konstruktivní a kritiky od lidí, kteří mají k té-
matu co říct, si vezměte k srdci. Ostatní nejsou podstatní. V každém 
případě tvořte věci, kterým věříte.

Nejlepší výrobek roku 2017
Výsledky 19. ročníku soutěže o Nej-
lepší výrobek roku 2017. Vítězem se 
stávají dva produkty, neboť se umístili 
s naprosto shodným bodovým hodno-
cením. Jedná se o produkty: 

Stage Line - Perfect Seal
Mary Kay - Tekuté oční linky 
Black

Které mohou užívat označení Nejlepší výro-
bek roku 2017

Jako tradičně jsme výrobkům s nad-
průměrným hodnocením udělili titul 

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

Mary Kay®  
TimeWise Repair™ Liftingová biocelulózová 
maska 
Mary Kay® Gelová pololesklá rtěnka

Dermacol 
Artist Lash Mascara 
Tekutá matná rtěnka

Jako tradičně byla 
soutěž otevřena 
všem dovozcům a 
výrobcům líčidel 
a pomůcek a po-
třeb pro vizážisty. 
Hodnotí porota 60 
profesionálních 
vizážistů ve 3 ka-
tegoriích. Produkt 
s nejlepším hod-
nocením získává 
prestižní titul Nej-
lepší výrobek roku 2017. 
Všechny produkty s nadprůměrným ohodnocením 
pak mohou používat označení „Doporučeno Asoci-
ací vizážistů a stylistů ČR“ ve spojení s příslušným 
produktem. 

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: 
Kristýna Valoušková. 
Makeup Magazin Asociace vizážistů a stylistů - ČR, 
V Remízku 1046/9, Praha 5, www.avs.cz, tel: 721 100 100 
redakce@makeupmagazin.cz, www.makeupmagazin.cz
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Módní trendy jaro / léto 2018
Pastelové barvy odstínů cukroví nebo 
zmrzliny. Fialová, žlutá, zelená či rů-
žová se budou nosit doslova od hlavy 
k patě a často k nim přibude křehké, 
nadýchané provedení celého outfitu.  
Pokud Vás pastely úplně neoslovují, 

pak se jistě shlédnete v něčem, co má 
rád v podstatě každý, a to je džínovina. 
Denim dobývá módní mola intenzivně-
ji než kdykoliv předtím, a tak se, vedle 
kalhot, objeví topy, saka, korzety i ko-
šile. V takhle masivní návrat džínoviny 
už nikdo nedoufal, a přesto se podařilo 
Designérským domům jako Tom Ford, 
Kenzo nebo Nina Ricci a dalším, před-
stavit tak dobře známý, a přitom úpl-
ně nový pohled na džínovinu. Trenčkot 
patří ke klasice pánského i dámského 
šatníku a můžeme jej nosit v podstatě 
stále. Ve chvíli, kdy se ale stane mód-
ním trendem, tak, jako je tomu v jar-
ní sezóně, budou k vidění variace na 
trenčkot přinášející nezvyklé dekorová-
ní a módní invenci. Výšivky, moderní 
střihy, roztřepené okraje a lemy a ne-
tradiční materiály, které tradiční tváři 
trenčkotu přidávají výraznou tvůrčí in-
venci. Výrazný dojem však uděláte rov-
něž s klasickou variantou, kterou, na 
rozdíl od těch vysoce trendových, bu-
dete moci nechat v šatníku i po sezo-
ně. Sezóny pro jaro / léto často pracují 
s tím, do jaké míry nám odhalí tělo. A 
jaro / léto 2018 nebude v tomto bodě 
výjimkou. Průhledné křehké materiály, 

které decentně odhalují siluety posta-
vy až po odhalení odvážnější, budou k 
vidění nejen v podání odvážných desig-
nérů jako Dolce a Gabbana, ale uvidíte 
je i u tak klasické firmy, jakou je na-
příklad Dior nebo Fendi. Sezóna ovšem 

uspokojí také milovnice barev, protože 
nám nabídne možnost být barevné od 
hlavy k patě. Často v plných výrazných 
barvách, nezřídka v komplementárních 
kombinacích, jako třeba oranžová s 
modrou, ale i kombinace žluté a fialo-
vé nebo červené a modré. K vidění jsou 
barevné triády jako červený top,  žluté 
boty a modrá sukně a podobně. A po-
kud něco silného v této sezóně rozhod-
ně nelze přehlédnout, tak je to obrovská 
obliba plastu a vinylu v čisté průhledné 
variantě. Calvin Klein, Chanel, Valen-
tino, stejně jako mnoho dalších, neo-
dolali pokušení představit nám topy, 
kabáty, šaty i pláště z průhledného 
vinylu. Ten často tvoří součást dalších 
materiálů, případně je zčásti obarvený, 
nebo tvoří jakýsi neviditelný futuristic-
ký plášť přes klasickou tkaninu. Vzhle-
dově je to velmi silný prvek, jen pozor 
na mlhu v průsvitných vinylových bo-
tách. Vinyl nabídne spoustu designu, 
ale možná nebude úplně snadno sluči-
telný s teplými letními dny. Jistě proto 
oceníte celou plejádu šortek, které v 
sezóně budu mít své výrazné místo, ne-
jen ve sportovních, ale zejména v celé 
řadě městských, elegantních i extrava-

gantních variantách. Pokud už jste na 
sobě dlouho neměla sukni, nastává ta 
pravá sezóna. Do módy přichází sukně, 
kterou lze, stejně jako trenčkot, pova-
žovat za klasickou. Pouzdrové sukně se 
v této sezóně objeví v nesčetných mód-

ních variantách. Prada vám jí představí 
stříbrnou, Hermes úpletovou a Bottega 
Veneta s dvouřadým zapínáním. Bude 
zde prostor pro celé řady vzorů a typů 
rozparků. Třásně a další přidané tex-
tury, jejichž hlavním úkolem je být de-
korativní, se budou vlnit při pohybu a 
strhávat na sebe více pozornosti, ať již 
budou kopírovat lemy šatů, zapínání, 
a nebo tvořit pomyslné prodloužení 
sukně či vlečku.  Až budete přemýšlet 
o správných šatech pro letní měsíce, 
tak Vás jistě zaujmou variace na prád-
lové charlestonky, které díky materiálu 
kloužou po těle a jsou lehké a vzdušné 
jako sezóna sama. V makeupu budou 
stále in oční linky, ale tentokrát nane-
sené spontánním způsobem, určitou 
nedokonalostí ruky, punkově, nespou-
taně. Nespoutanost platí i pro řasy. Sil-
nější vrstvení řasenky tak, že se někte-
ré jednotlivé řasy slepí v jisté dokonalé 
nedokonalosti a maximalizuje se tak 
jejich objem, bude velmi trendy. Grafic-
ké, krémové efekty očních stínů budou 
také stále moderní. Rozjasnění a vý-
střední třpyt i glitry budou mít též své 
místo. Doplní je však akvarelové efekty 
a aqua pigmenty.

Petr Lukeš

5

Foto: archiv módních značek  
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Petr Lukeš

Set 26 Ultra obsahuje všechny štětce. Vizážistův ráj 
kdy už vám nebude nic chybět.
Set max maximální komfort 19 štětců vám dá 
možnost nalíčit i nejnáročnější 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.

Verze Deluxe u setů max a 11 obsahují štětec na pudr a 
modelační na trářenku z veverky
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 26 
Ultra

Set obsahující všch 26 štětců - už 
nikdy vám nebude chybět žádný štětec 

11661,-

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,-

Vás nejprve vyčlenilo z masové kultury 
a dnes je natolik populární, že Vás ve 
skutečnosti činí mainstreamem. 
Nejpočetnější skupinou současných 
hipsterů jsou pseudo-hipsteři, kteří ko-
pírují vnější znaky, styl oblečení, ale ve 
skutečnosti ne vnitřní filozofii.
Hipsterská móda zahrnuje často brýle 

s průhlednými i nedioptrickými skly v 
těžkých černých, někdy kostěných 
obroučkách. Upnuté kalhoty jak u žen, 
tak u mužů, flanelové kostkované koši-
le a stará saka, vintage tenisky. Často 
vytvářejí otrhaný umělecký nebo vin-
tage vzhled. Ve vlasových sestřizích se 
často objevuje ofina a vyholené části, 
zejména v okolí uší. Časté jsou obří vl-
něné čepice a další pokrývky hlavy i v 
teplejších obdobích. Hipsteři většinou 
studují, nejčastěji humanitní vědy. 
Rádi se od ostatních odlišují tím, že si 
najdou nějakou okrajovou zálibu a pře-
tvoří ji v osobitou módu. Potloukají se 
často v kavárnách, čtou a nebo s sebou 
alespoň nosí náročnou literaturu. Li-
bují si v hudbě alternativních skupin. 
A před poslechem z iPodu dají přednost 
vinylové desce. Aktuálně podporují 
ekologii, recyklaci a veganství, ale to se 
může brzy změnit. Protože hipsteři jsou 
vlastně velmi proměnlivá subkultura 
nejen ve svém vzhledu a snaží se být 
vždy o krok napřed před stavem, kdy se 
jejich vzhled stává příliš módním a v 
důsledku toho mainstreamovým.

V článku jsou použity citace z wikipedia.org 

Hipster je obvykle mladý člověk, ma-
ximálně třicátník - a nebo se tak ale-
spoň cítí. Cení si nezávislého myšlení 
progresivní politiky, tvořivosti a alter-
nativního umění. Zakládá si na své 
nezávislosti, ať už v myšlení, odívání 
nebo ve své tvorbě.  Existuje více teorií, 
jak samotný pojem hipster vznikl. Ter-

mín nejspíše pochází z prostředí bílých 
amerických jazzových hráčů 40. let 20. 
století, kdy slovo „hip“ popisuje milov-
níky rostoucí jazzové scény. Nebo vze-
šel ze západoafrického slova „hipi“, což 
znamená „otevřít někomu oči“. Hipstet-
ři často šli proti masám, dávali najevo 
svou nadřazenost a pohrdání mainst-
reamem.  Spisovatel Norman Mailer 
popsal v roce 1957 ve svém eseji Bílý 
černoch hipstera jako „nihilistického 
bohéma a utlačovaného černocha“. O 
hipsterech se lze dočíst i v knize Willi-
ama S. Burroughse Feťák z roku 1953.
Od 90. let minulého století se termín 
hipster začal používat v trochu od-
lišném pojetí. V české společnosti je 
tímto slovem často nazýván mladistvý 
jedinec s vyhraněným stylem života, 
jednání a oblékání, který se snaží pů-
sobit originálně, a přesto pouze kopí-
ruje předchozí vzory. Tím se paradoxně 
stává mainstreamovým, proti čemuž se 
z principu vymezuje. 
Hipster se obvykle vnímá jako kontra-
punkt masové kultuře. Ve skutečnosti 
masovou kulturu nakonec často vytvá-
ří. Příkladem může být tetování, které 

Hipsteři



Foto: Petr Lukeš
Makeup: Petr Lukeš
Japonské inspirace jako ukázka na kurzu 
Glamou and Stage Makeup

Makeup: Renata Turečková
Foto: Petr Lukeš
Na kurzu Fotomakeup pokročilý

Makeup: Alena Kundrová
Foto: Petr Lukeš
Na kurzu Fotomakeup 

Foto: Petr Lukeš
Makeup: Petr Lukeš
Stage makeup
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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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Pro líčení aktuální titulní strany mne 
ovlivnila celá řada inspirací. Jednou z 
nich jsou přirozeně módní trendy, kde 
stále ještě mají velmi silný vliv grafic-

ké makeupy. Již dlouho jsem plánoval 
“obléct” modelku do staré japonské bás-
ně namalované přímo na tělo. V rámci 
módních trendů jsem tuto báseň ješ-
tě oblékl do vrstvy vinylu, který bude 
stylingovým hitem nadcházející sezóny. 
Vznikl tak fascinující kontrast starého 
písma a velmi moderního průhledného 
plastu. V neposlední řadě mě ovlivnila 
tvář modelky a výrazně modrá barva 
očí. Pojďme se podívat na celý postup 
líčení. Samozřejmě, hlavní částí, jíž 
jsem začal, byla příprava pleti. Vedle 
mého oblíbeného Stage line makeupu 
jsem si připravil efekty rozjasnění na 
několika přesně definovaných místech 
pleti, které Vám z pohledu na fotografii 
jsou určitě zřejmé.  Líčení očního víč-

ka je pojato netradičně, a to nalíčenou 
technikou rozpouštění perleťového pig-
mentu. Technikou opět velmi klíčovou 
pro nadcházející trendy. V tomto přípa-

dě se jedná o rozpuštěnou světle-zlaté 
perleťi Stage Line Light v novém pro-
duktu Perfect Seal, který mi umožnil 
použít perleť novým netradičním způso-
bem. Součástí tohoto líčení je komplet-
ní zakrytí obočí modelky. Obočí jsem 
zakrýval za pomoci Dermogumu a poté 
zalíčením makeupem - tak, aby pokud 
možno nebylo vůbec patrné a připravilo 
mi tak prostor pro nakreslení zcela no-
vého “prázdného” obočí, tvořeného jen  
konturou. Toto mi přišlo velmi zajíma-
vé ve spojení s básní na těle a současně 
mi vnitřně evokovalo mnohá východní 
učení, které o stavu prázdnoty mluví 
jako o mystickém zážitku. Celé grafic-
ké pojetí makeupu je pak dotvářeno vý-
raznou linkou na dolním víčku a části 

víčka horního a dalším tahem vedeným 
očnicovým obloukem.  U rtů jsem ně-
jaký čas strávil mícháním odstínů, aby 
se rtěnka na paletě co nejvíce podoba-

la mé představě, kterou jsem si nesl v 
hlavě.  Nakonec se mi podařilo vytvořit 
odstín, který je temný, s malinko záři-
vým ombre efektem. Ovšem s cílem pů-
sobit spontánně a dodat rtům světlo a 
plasticitu, stejně tak jako hloubku. V 
poslední fázi přišel moment nakreslení 
textu na tělo. Použil jsem starou japon-
skou báseň psanou písmem Kanji. Po 
jejím zaschnutí už přišel čas na vytvo-
ření jednoduchého stylingu drapingem 
vinylové fólie. A pak hledání správné-
ho světla, které vykreslí odlesky vinylu,  
odlesky na pleti a v tváři. Nakonec už 
jen zbývalo ponořit se do atmosféry fo-
cení a představit Vám výsledek práce. 

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 2018

VIZÁŽISTA 1 - BASIC 
SKILLS
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 pleti. 
Věnujeme se také korekčním technikám a 
modelacím obličeje. Na tomto kurzu získáte 
nezbytné profesionální návyky. 

Cena: 7 590,-Kč 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY K 
MASTER CLASS 

Master kurzy budou velmi intenzivní a také 
pro vás budou velkou časovou investicí. Je 
pro vás i pro nás důležité, abychom věděli 
že skutečně máte předpoklady studium do-
končit, prokazujete talent a cit pro obor.  Z 
toho důvodu na této talentové zkoušce ab-
solvujete přátelský pohovor a drobný test, 
který prověří vaše výtvarné předpoklady.

Cena: 0,-Kč 

MASTER OF MAKEUP 
ARTIST
Šest měsíců

Master of Makeup Artist je kurz s nejin-
tenzivnějším výcvikem a nejobsáhlejším 
hodinovým obsahem v České republice za-
měřený na makeup. Během šesti měsíců se 
stanete vizážistou s pokročilými znalostmi 
svého oboru.

Cena: 45 000,-Kč 

MASTER OF MAKEUP 
ARTIST, STYLIST, 
PHOTOGRAPHER
Roční intenzivní trénink

Kurz Master of Makeup Artist, Stylist and 
Photographer je naší novou vlajkovou lodí.  
Kurz, který svým rozsahem a intenzitou tré-
ninku nemá v Evropě konkurenci.  Naučím 
Vás vše, co jsem se v oboru za posledních 23 
let naučil já sám. Provedu Vás kompletním 
výcvikem makeupu, stylingu, módní a por-
trétní fotografií. 

Cena: 100 000,-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. V ceně 
kurzovného jsou zahrnuty profesionální fo-
tografie v hodnotě 2000,- Kč a pro úspěšné 
absolventy navíc členství v AVS-ČR v pro-
gramu 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 standardem 
určeným v Národní soustavě kvalifikací pro 
povolání Vizážistka kód: 69-035-M. V přípa-
dě úspěšného absolvování kurzu získáváte 
osvědčení o absolvování, osvědčení o rekva-
lifikaci s akreditací Ministerstva školství, 
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 - ADVANCED 
SKILLS
Čtyři dny (pět dnů v případě návaznosti 
na zkoušku odborné způsobilosti)

Zde se naučíte pokročilé techniky makeupu 
určené pro přehlídky, kameru a fantazijní 
líčení. Zahrnuje také lepení umělých řas, 
glamour styly a úpravu obočí. Součástí kur-
zu je rovněž výuka Fotomakeupu v rozsahu 
kurzu Fotomakeup I a fotografování na mo-
delkách.

V případě absolvování kurzů Vizážista 1 
a Vizážista 2 je možné zdarma absolvovat 
zkoušku odborné způsobilosti (v hodnotě 
3900,-)

Cena: 7 990,-Kč 

Fotomakeup - pokročilý
Fototesty v modelingu, rozjas-
nění, lesky a černobílé foto. 
Tvorba portfolia

Odnesete si 6 dokonalých fotografií na pro-
fesionálních modelkách.
Hlavně však také cenné zkušenosti, pod ve-
dením profesionálního lektora. Nenecháme 
vás udělat chybu a přesto že necháme plně 
rozvinout vaši kreativitu, pevně vás povede-
me tak, aby výsledné fotografie patřily mezi 
moderní špičku vizážistické práce.

Cena: 4 400,- Kč                            

Fotomakeup a  
Makeup na kameru

Techniky líčení fotografie a praktický ná-
cvik. Naučíte se speciální postupy na foto-
grafii, líčení pro nejběžnější světelné situa-
ce v atelieru, osvojíte si praktické návyky. 
Odhalíte barevné zákonitosti, změnu líčení v 
závislosti na světle a materiálu. Vše si prak-
ticky vyzkoušíte na modelkách. Probereme 
korekce pro kameru, vhodnou volbou barev 
na obrazovku s přihlédnutím k možnému 
zkreslení použitou technikou. Materiály, lí-
čidla a styly vhodné pro líčení na kameru. 
Specifické postupy práce při líčení na obra-
zovku.

Cena: 3 300,- Kč                            

Aqua Makeup Technique
Dvě speciální dovednosti, které bychom Vás 
chtěli naučit.
Zaprvé se efektům budeme věnovat po vizu-
ální stránce, tak, aby něco vypadalo mok-
ré nebo jakoby přes vodní hladinu. Druhý 
aspekt kurzu Vás naučí provádět líčení 
mokrou cestou. U problematické pleti, vrá-
sek, kruhů pod očima, nebo u extrémně su-
ché nebo mimořádně citlivé pleti dosáhnete 
neuvěřitelně přirozeného výsledku. 

Cena: 2 880,- Kč                       

Voděodolný  
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                       

Nude Makeup and  
Smokey Eye
Tento kurz je určen pro začátečníky, kteří se  
nechtějí pouštět do kompletního studia obo-
ru, ale chtějí zvládnout dvě nejčastější tech-
niky. Naučíte se udělat dokonalou pleťovku, 
protože dokonale vykrytá a připravená pleť 
je základním předpokladem pro to, aby jak 
nude makeup, tak kouřové líčení vypadalo 
tak, jak si přejete. 

Cena: 3 200,- Kč                          Petr Lukeš

Novinka

Novinka Novinka



Super Naturel Makeup
Našli jsme cestu jak udělat přirozený make-
up ještě mnohem přirozenější. A přitom 
hydratovat pleť, zmírnit vrásky a odstranit 
suchá místa a šupinky. Naturel makeup 
který vypadá skvěle na slečnách i klient-
kách se zralou pletí. 

Cena: 2 450,- Kč                       

Ikonický retro makeup
20. století přineslo celou řadu ikonických 
stylů, obvykle spojených s výraznou osob-
ností, jakými byly například Greta Garbo 
nebo Marilyn Monroe či Audrey Hepburn. 
Ke každé době také samozřejmě patří něja-
ký charakteristický styl. Na tomto kurzu se 
podíváme na ikonické makeupy spojené s 
jednotlivými dekádami 20. století a také se 
je naučíme prakticky líčit. 

Cena: 3 250,- 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                          

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          

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                        

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

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. Jak oslovit 
klienty. Které způsoby propagace fungují 
v našem oboru lépe a které vůbec. Jak se 
vypořádat s propagací v době sovciálních 
médií a mnoho dalšího.
 
Cena: 2 492,- Kč

Novinka
NovinkaNovinka

23 letZk

ušeností

1995-2018

Etiketa
Etiketa je významnou oblastí pro náš kaž-
dodenní život. Prošla různými vývojovými 
etapami; my se však budeme zaobírat etike-
tou ryze současnou, a to v běžných denních 
a obchodních příležitostech. Navazování 
kontaktu, představování, navazování hovo-
ru a předávání vizitek, darů nebo květin má 
své společenské náležitosti, které musíme 
respektovat.

Naučíme se také porozumět poselství po-
zvánek, pronést přípitek a nebo jak se zori-
entovat u stolu. Zmíníme i některé důležité 
mezikulturní aspekty.

Cena: 2 390,- Kč                       

Etiketa a styl
Kurz Etiketa a styl má jeden hlavní úkol: 
abyste v jakékoliv životní situaci vždy vě-
děli, co si máte vzít na sebe. Od striktně 
formálních společenských akcí, přes běž-
né každodenní události, jako jsou pracovní 
snídaně, obědy, večeře, bankety či rauty. 
Dále též co si vzít do práce a nebo na trávení 
volného času. Vše tak, abychom vždy vyho-
věli pravidlům společenské etikety. Naučí-
me se rozkódovat všechna tajemná sdělení 
na pozvánkách. Už navždy budete vědět, 
co si vzít na sebe, pokud na pozvánce stojí 
například Smart casual, Business casual, 
Black tie nebo Creative Black tie, Informal 
a podobně.
Cena: 2 390,- Kč                       

High Creative Makeup
Kurz High Creative Makeup je určen pro 
rozvoj Vaší kreativity a tvůrčího talentu. 
Styly líčení, které zde budeme realizovat, 
podněcují fantazii a vyžadují ten nejkreativ-
nější přístup.  Naučíme Vás ty nejkrásnější 
triky, techniky a způsoby, jak dosáhnout 
úžasných vizuálních efektů. V tomto kurzu 
pracujete na modelkách a odnesete si svá 
nejlepší díla také na fotografiích. Velmi pod-
poříte úroveň svého portfolia o techniky, ve 
kterých můžete nechat vyniknout své umě-
ní.

Cena: 3 490,- 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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Kalendář termínů:

Kurzy módní fotografie:

Kurz focení - Basic
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                       

Selfie art.
Focení a natáčení mobilem 
sebe i klienta pro sociální sítě.

Focení a natáčení mobilem sebe i klienta 
pro sociální sítě.
Naučíme Vás vyfotit mobilním telefonem 
jak sami sebe, tak Vaše nalíčené klienty, a 
to tak, aby fotografie vypadaly maximálně 
atraktivně a profesionálně.
Cena: 2 210- Kč                       

Kurz focení - Makeup a 
portrét
Zachycení tváře , jejího výrazu a také dob-
ré vysvícení a vystižení makeupu. Svícení 
makeupu a figury. Práce v přirozeném světle 
i ve studiovém světle. Správné nastavení fo-
toaparátu. Pravidla a způsoby svícení. Volba 
vhodného objektivu, expozice i kompozice 
fotografie. Práce s modelkou a hlavně prak-
tické cvičení všech vysvětlovaných technik.

Cena: 3 450,- Kč                       

Photoshop postprodukce
 
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                       

Masterclass
19. ledna     Talentové zkoušky  
6 měsíců      Master of Makeup Artist
12 měsíců    Master of Makeup Artist,  
                    Stylist and Photographer
leden
12. 1.           Den otevřených dveří
13.-14.1.      Barevná typologie I.
20.-21.1.      Styl
27. 1.           Etiketa
28. 1.           Etiketa a styl
27.-28. 1.     Víkend s etiketou  

únor
1.-2. 2.       Kurz focení - Basic
3.-4. 2.         High Creative Makeup
5.-6. 2.         Nude makeup and 
       Smokey eye
5.-18. 2.       Vizážista speciál - 14 dní
5.-16. 2.       Vizážista Rekvalifikace  
5.-9. 2.         Vizážista I. - 5 dní  
12.-15.(16.)  Vizážista II.
10.-11. 2.     Aqua Makeup Technique
12.-13. 2.     Glamour and 
       Stage Makeup
14.-15. 2.     Fotomakeup a 
       Makeup na kameru
17.-18. 2.     Ikonický retro makeup
24.-25. 2.     Image muže

březen
2.-3. 3.       Umění prezentace
4. 3.       Mluvíme na kameru
2.-4. 3.       Kombinace obou 
                    kurzů prezentace
7.-17. 3.       Stylista
18. 3.       Pětiminutový makeup
18. 3.       Makeup zralé pleti 
22.-23. 3.     Kurz focení - 
       Makeup a portrét
24.-25. 3.     Deset triků o kterých 
                    jste ještě neslyšeli

duben
7. 4.        Marketing pro vizážisty 
                    a stylisty
8. 4.       Super Naturel Makeup
11.-12. 4.     Nude makeup and 
                    Smokey eye
11.-22. 4.     Vizážista Rekvalifikace  
11.-15. 4.     Vizážista I. - 5 dní 40 h. 
18.-21.(22.)  Vizážista II.
18.-19. 4.     Glamour and 
       Stage makeup
20.-21. 4.     Fotomakeup a 
       makeup na kameru
28.-29. 4.     Airbrush makeup

květen
5. 5.       Selfie art
12.-13. 5.     Řeč těla
19.-20. 5.     P.I.B.
26.-27. 5.     Voděodolný makeup 
       pro nevěstu

červen
2.-3. 6.       Image ženy
9.-10. 6.       Styl
14.-15. 6.     Kurz focení-Móda a styling
16.-17. 6.     Fotomakeup - Pokročilý
23.-24. 6.     Barevná typologie II.

červenec - srpen
7.-8. 7.       Postprodukce Photoshop
12.-15. 7.     Letní škola pokročilých 
                    technik
23. 7. - 5. 8. Vizážista speciál - 14 dní
23.7 -  3.8.   Vizážista Rekvalifikace 
28.-29. 7.     Aqua Makeup Technique
30.-31. 7.     Glamour and 
       Stage makeup
1.-2. 8.         Fotomakeup a 
       Makeup na kameru
4.-5.8.          Ikonický retro makeup

Řeč těla
Naučíte se číst v gestech a postojích. Poznat 
osobní prostor. Analyzovat oděv, pohyb a 
další znaky neverbálního projevu.

Cena: 2 940,- 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                       

Novinka

Novinka

Workshop Pětiminutový 
makeup
Je mnoho situací, kdy musíte zvládnout 
makeup doslova v řádu minut. 

Cena: 1 150,- Kč                          

Workshop Makeup zralé 
pleti
Jak nalíčit a umět kompenzovat všechny ty-
pické nedostatky zralé pleti. 

Cena: 1 050,- Kč                          

Deset moderních technik, 
tipů a triků v makeupu.
O kterých jste zatím neslyšeli.

Dotkneme se v podstatě každé oblasti; od 
přípravy pleti, přes texturování podkladu a 
nové techniky aplikace make-upu. Vychyta-
né triky pro vylepšení řas či modelace očí. 
Reálný contouring a zcela nové techniky 
Highlightingu. Máme pro Vás připravené 
naprosto nové techniky, ale také techniky 
postavené na více než dvaceti letech zkuše-
ností. Některé záměrně nedávám ani do po-
pisu kurzu. 
Cena: 2 278,- Kč                          

Umění prezentace
Naučíme Vás odprezentovat sebevědomě a 
poutavě jakoukoliv myšlenku, kterou máte 
na srdci..
Cena: 2 420,- Kč                          

Mluvíme na kameru
Dny, kdy Vás paralyzoval objektiv a při po-
hledu na kameru se Vaše myšlenky běžely 
schovat, se stanou minulostí.

Cena: 2 250,- Kč                          

Kurz focení - Móda a sty-
ling 
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


