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vynikající kvalita produktů,
výrazně převyšující cenu
výrobky s oblibou používají
profesionální vizážisté
velmi atraktivní design s výhradně
českými popisy produktů
nákup za velkoobchodní
ceny, vysoká marže pro
obchodní partnery až 45%
vynikající doporučené
prodejní ceny 29 - 89 Kč

Více informací a kompletní sortiment kosmetiky MOJE naleznete na www.kosmetikamoje.cz
Kosmetika MOJE – Dobrý obchodník s.r.o. / Vráto 87, České Budějovice / T: 387 202 380
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S tím se prostě musí narodit. To bývá
častý závěr diváků nad úžasnými výsledky vizážistické práce. Buď to v sobě
máš nebo ne – to zase bývá častý argument začínajících vizážistů využívaný k tomu, aby nemuseli pilně cvičit.
Obojí je pravdou i omylem zároveň. Je
nesporným faktem, že na začátku kariéry stojí vizážisté s větším či menším
potenciálem, citem pro barvy, proporce a styl. Na druhou stranu, upřímně,
neznám jediného úspěšného a skutečně dobrého vizážistu, který by vystačil
s tím „že to prostě v sobě má“. Je to
stejně absurdní jako kdybyste chtěli
nadaného pianistu posadit poprvé ke
klavíru až ve dvaadvaceti letech na jeho
prvním koncertě. Patrně by si uhrál dokonalou ostudu. I mezi vizážisty jsou
virtuozové, kteří však své umění mohou
rozvinout až ve chvíli, kdy odlíčí stovky
nebo spíše tisíce tváří. Za dobrou prací
vizážisty je zkrátka spousta cvičení a líčení a také spousta experimentování a
rozvíjení talentu, který sám neznamená
ještě příliš mnoho. Když se však talent spojí se vzděláním, tréninkem a praxí, rodí
se ten dojem – ano, ten to v sobě prostě má. Je to vlastně skvělé, když vaše práce
nakonec vypadá tak přirozeně, že si všichni myslí, že od vás nevyžadovala žádné
úsilí. Je to jako dívat se na baletku, která tančí bez zjevného úsilí s lehkostí a elegancí, jako by se s tím narodila. Stejné jako koukat se na lyžaře, jak se s lehkostí
žene po svahu třeba ke světovému rekordu. A stejné jako s poslechem zpěváka,
jenž se se svým hlasem rozhodně narodil. Přeji vám, abyste rychle dosáhli lehkosti, při níž vám budou všichni říkat: No ano, ten se s takovým talentem prostě
musel narodit. Někteří už to víte a ostatní jistě poznáte, že k této lehkosti vede
cesta vzdělání a pilného cvičení. Nebojte, víme to a jsme v tom s vámi.

Obhajoba mužské barevnosti.
Až do konce osmnáctého století bylo
pánské odívání stejně dekorativní a
barevné jako oblečení ženské. Často
bylo dokonce mnohem okázalejší než
oblečení dámské. A nejinak tomu bylo
i celá staletí předtím. Podívejte se například na oblečení George Washingtona při inauguraci v roce 1789. Měl
na sobě brokátový kabát, krajkovanou
košili a boty s vysokým podpatkem a
diamantovými přezkami. Z dnešního
pohledu nepředstavitelné. Kdy tedy
zmizela z mužské módy barevnost a co
bylo příčinou tohoto jevu? Styl a móda
jako vždy reflektovaly životní styl a společenskou poptávku. Docházelo však
ke stále většímu důrazu na demokracii
a glorifikaci obyčejného člověka, oděv
se stal nutně méně dekorativní, méně
okázalý. Měl být zkrátka obyčejnému
člověku blíže. Ironicky však toto přiblížení zasáhlo mnohem více oblečení
mužů než žen, protože to byli muži,
kdo v této době zastávali většinu veřejných funkcí. Podíváme-li se na inaugurační oděv Thomase Jeffersona v roce
1801, uvidíme mnohem prostší styl.
Modrý kabát, neutrální vesta a zelené
kalhoty. Na dnešní dobu sice stále ještě barevné, ale v kontextu předchozích
stylů již velmi jednoduché. K dalšímu

váš Petr Lukeš - prezident AVS-ČR

Pokračování na straně 6.
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Asociace vizážistů a stylistů ČR vyhlašuje již 16. ročník soutěže o Nejlepší
výrobek roku.
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na adresu profesionálům. Vydává: Asociace vizážistů a stylistů ČR. Šéfredaktor:
Petr Lukeš (lukes@avs.cz), jazyková korektura: Martina Miškelová. Foto a makeup na titulní straně: Petr Lukeš. Modelka:
Monika Vaculíková.
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V Remízku 1046/9, Praha 5, www.avs.cz, tel: 721 100 100
redakce@makeupmagazin.cz, www.makeupmagazin.cz
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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. Počet přihlášených výrobků není
omezen. Pro vstup do soutěže se neplatí žádný poplatek. Přihlašovatel poskytne 60 ks produktu pro
testování a vyplní přihlášku s informacemi o výrobku, která je dostupná na webu Asociace vizážistů
a stylistů ČR
www.avs.cz
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Makeup z titulní s t r a n y
Makeup pro titulní stránku tohoto
čísla Makeup Magazínu je kombinací klasického makeupu a airbrush
makeupu. Kombinace klasického stylu
a airbrushe umožní vytvořit zcela unikátní výsledek,
který
je
oběma
metodami
samostatně jen stěží
dosažitelný.
Základ celého líčení tvoří makeup
Stage
line
Long
Lasting Makeup. Ten je
pak zafixován sypkým
p u d r e m
Stage
line.
Celý
podklad je dobře zafixovaný štětcem
Petr Lukeš –
Professional
971. Dobrá
fixace je v
tomto případě mimořádně důležitá,
abychom
nakonec
mohli
bez
problémů
aplikovat
airbrush.
Líčení očí je
postaveno
na
kombinaci
dvou
barev: modrozeleného
matného
stínu Sleek
v kombinaci s matnou
tmavě hnědou barvou.
Rozzáření
víček je zde
důležitým
motivem pro podtržení velikosti očí.
Barva stínů je blízká barvě očí, ale nikoliv stejná. To je klíčové pro vytvoření
správného dojmu. S identickou barvou
stínů jako barva očí by líčení očí zanikalo. Co je však horší, zanikly by i
velmi výrazné oči. Líčení očí pak ještě
umocňuje hnědý stín, který modeluje
oči do otevřeného tvaru a kouřovým
efektem se ztrácí do pleťovky. Prolnutí
stínů do měkka je provedeno směrem
nahoru k obočí. Je důležité, aby se stín
nemíchal s modrou na pohyblivém víčku, protože by takové stínování opticky

zmenšilo plochu pohyblivého víčka. Na
řasy jsem použil černou prodlužující
řasenku Moje a na úpravu obočí hnědou tužku Moje, která je zapracovaná
do obočí štětcem Petr Lukeš – Profe-
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a rozetřel jí maximálně do měkka. Poté
přišla na řadu modelace obličeje, nejprve klasickým modelačním a bílým
pudrem. Airbrushí jsou pak aplikovány
jen dvě barvy. Tmavě hnědá, která je

foto a makeup: Petr Lukeš

ssional 541, což tužce dodá přiroze- kolem kontury čela a boků obličeje a z
ný vzhled. Pro zachování maximální části překrývá a ztmavuje také tvářenpřirozenosti jsou rty nalíčeny rtěnkou ku. Poté jsem krémově bílou rozsvítil
namíchanou z více odstínů Stage line střed čela a vytvořil efekt prosvětlení
tak, aby rtěnka co nejvíce odpovídala přecházející do původní hnědé. Důlepřirozené barvě rtů. Na rtech je pak žité je měkké prolnutí mezi světlou a
aplikováno stínování rtěnkou tak, aby tmavou bavou. Airbrushí je pak jemně
co nejvíce vynikla jejich plnost. Již pod domodelováno i prosvětlení brady, ktertěnku jsem aplikoval zesvětlení středů ré vytvoří efekt lehkého doteku světla
rtů bílou voskovkou Stage line. Je po- a umocní tak plasticitu celého obličeje.
třeba zapracovat skutečně tenkou vrst- Nakonec jsem aplikoval bílé tečky, na
vu na prozáření rtů. Tvářenka je pro které jsem použil opět bílou voskovku
tento styl líčení aplikována do nezvykle Laukrom.
větší plochy. Použil jsem tvářenku Moje
Petr Lukeš
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Módní trendy podzim-zima 2014/2015
Zipy mohou sloužit nejen k zapínání,
ale také jako dekorace. Bude to jedním z trendů, který uvidíme v sezóně
podzim-zima 2014/2015 v kolekcích

moderní a inteligentní design s elegancí
a plnými barvami. Dior je nyní po dlouhé éře Johna Galliana opět trochu „diorovštější.“ Respektující tradici značky

mozřejmě uvidíme hodně naturel stylů
líčení. Stále se však udrží na vrcholu
popularity tekuté linky. Takže pokud
jste je ještě nezvládli, je nejvyšší čas.

a současně oslavující ženskou siluetu
tak, jak to dělal sám Christian Dior.
Zkrátka oslava ženskosti a stylu. Barvy pro sezónu podzim-zima 2014/2015
jsou velmi zajímavé. Předně se objeví
barevnost, která není typickou pro období podzimu a zimy, což v celé sezóně
vytváří vcelku zásadní motiv. Objevíme
královskou a kobaltovou modř, odstíny hliníku, červenou a žlutou. Odstíny
Sangrie a světle hnědá, velmi sofistikovaná barva koňaku. Styly šedesátých
let nejsou pro tuto sezónu stále ještě
zcela zapomenuty. Střihy šatů a občasně se objevující psychedelické motivy
jsou zkrátka klasikou. V makeupu sa-

S popularitou linek se objeví i graficky pojaté styly líčení, které stojí na linii
a graficky čistém pojetí designu. Styly
líčení s jedním dominantním prvkem,
jako například červená matná rtěnka
nebo naturel makeup s kobaltovými
stíny. Velký důraz bude kladen na řasy,
a to zejména na zdůraznění dolních
řas. Na přehlídkových molech uvidíte i
řasy nalepené či kreslené. Ty budou k
vidění u mnoha skvělých designérů od
Milána po New York. Patří k dalšímu
z prvků šedesátých let, jejichž atributy
se ponesou jako úlomky nesmrtelných
artefaktů celou sezónou podzim-zima
2014/2015.

Foto nahoře: archiv módních značek
Barvy: pantone.com

Balenciaga. Jsou jedním ze symbolů
sofistikované módy s prvky streetovosti, které jsou velmi populární. Plastické tisky a objemné plné materiály.
Do módy se však vedle přežívajících
oversized siluet vrací také zdůraznění
pasu. Vedle motivů divočiny si můžeme v této sezóně užít také jemnost a
okázalost ve zlatém saténu a kimono
motivy. Stylizované rostlinné tisky se
objeví i na konzervativních oděvech a
styl často přimomíná motivy inspirované indiánskou kulturou a tradicí. Na
druhou stranu, vše vyváží Hi-tech materiály s lesky a nezvyklou povrchovou
úpravou. Zejména v ženské módě však
zahlédneme také celou řadu minimalisticky řešených, a přitom zcela žensky
pojatých kolekcí. Zejména posun pasové linie do pasu je příjemným prvkem
ženskosti, který velmi osvěží i tradičně
sofistikovanou business módu. Raf Simons pro Dior předvedl kolekci, která
je pak oslavou ženskosti přesně v „diorovském“ duchu. Perfektní střihy,
dokonale zvládnutá práce se siluetou,

Petr Lukeš
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Makeup pro muže
Vizážisté při fotografování, při makeupu na kameru nebo na stage makeup
stojí často před výzvou nalíčit muže. Ať

samozřejmě možné a i žádoucí. Přesto
většinu práce na pánském makeupu
tvoří styly, které mají zůstat neviditelné

nalíčené tváře před fotografováním. Na
prvním stylu je velmi přirozený makeup, umocnil rysy a rozzářil oči. Samo-

již se jedná o moderátora, zpěváka, modela, herce či jiného muže, stojíme před
volbou zvolit správný postup líčení. Prvotním problémem je zvolit správnou
míru - kolik líčidel použít. Tady platí,
že pánský makeup je obvykle nenápadný. Musí zlepšit vzhled a neměl by být
vidět. Jsou samozřejmě situace, kdy i
pánský makeup přizná barvy a líčení
se stává viditelným prvkem celého stylu. V oddůvodněných případech je to

a musí vytvořit cílený efekt. Je potřeba
si uvědomit, že anatomie mužské tváře je rozdílná oproti ženské. Stejně tak
atraktanty mužské tváře jsou jiné než u
žen, a je tedy potřeba na mužskou tvář
zvolit i jiné výtvarné techniky. Pokud
pochopíme, jaké mužské rysy je potřeba zdůraznit, můžeme teprve pánský
makeup dokonale využít k umocnění
dojmu, který pro danou situaci potřebujeme. Na ukázce vidíte fotografii ne-

zřejmě se korigovaly kruhy pod očima,
póry a drobné vady na pleti. Na druhé
fotografii je vidět výraznější stínování
rysů obličeje. Jsou více zdůrazněny oči,
intenzita obočí a vyrýsování tváří. Současně si povšimněte ztmavení vousů a
zvýraznění rtů. Líčení přes vousy je jedno z úskalí, se kterým se musí vizážista
při makepu pro muže vypořádat.
Petr Lukeš

Pokračování ze strany 3.

Obhajoba mužské barevnosti.
opouštění barevnosti pak došlo na po- vidíme jedno z nejelegantnějších ob- na v detailech a doplňcích. Barevnost
čátku dvacátého století. Jakou ironií, dobí pánské elegance a také poslední se definitivně ztratila během nedostatku způsobeném druhou světovou
že často díky sportovní
válkou. V druhé polovině dvacámódě. Ano, díky sportého století se mužské barvy v
tovní módě – té, která
je dnes u mužů v podelegantní módě často redukovaly
na neutrální tóny, tmavě modrou,
statě jediná běžně bašedou, béžovou a hnědou. Výrazrevná. S nadsázkou by
nější barevnost přicházela vždy
se dalo říci, že během
spíše s vlivem subkultur a spordvacátého století ukradl sportovní styl barvy
tovní módy. Věřím, že jednadvacáté století je správným obdobím,
stylu elegantnímu. Se
kdy by muži měli najít odvahu se
sportovními styly, ktevrátit, respektive znovu objevit
ré v pánské módě v
práci s barvami v elegantní módě.
podstatě pevně zakořenily před první světoČerpat inspiraci můžeme z bovou válkou a v období
haté tradice mužské barevnosti.
Dobrým krokem je hledat inspimezi světovými válkaraci v eleganci třicátých let. A
mi. Před válkou se obpro odvážnější je tu skvělá cesta
jevil sportovní Polo kazapojit přiměřené množství babát a například button Inagurace George Washingtona, Ramon de Elorriaga - Encyclopedia
down košilové límečky. Britannica.
rev do elegantní a sportovně eleMezi válkami se muži oblékli do spor- zbytky barevnosti v elegantní pánské gantní módy a vstoupit tak do stále se
tovních sak. Ve třicátých letech pak módě. Barevnost je však koncentrová- zvětšující kategorie Smart casual stylů.
Petr Lukeš
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Super naturel makeup
Naturel makeup, nazývaný také jako
naked makeup nebo nahé líčení, patří
bezesporu k nejčastěji líčeným stylům.
Je velmi populární v podstatě ve všech
kategoriích líčení. Od denního makeupu, přes stage makeup, makeup na
kameru i fotomakeup. Naturel makeup
má mnoho variant provedení a celou

příliš co zlepšovat na líčidlech, které
k naturel makeupu použijete. Pokud
zvolíte dostatečně kvalitní líčidla, nabízejí vám úžasný komfort a kvalitu. To,
co se vylepšovat naopak dá, je technika a postup provedení. A tak se zrodil
Super naturel makeup. Super naturel
makeup je technika, která zjednoduše-

líčení je skvělým bonusem to, že nová
technika řeší také typické problémy se
zdůrazněním mimických vrásek. Přesto, že se nová technika intenzivně věnuje zejména podkladu a modelaci, neopomenu také líčení očí a rtů. Zejména
u rtů pak dosahujeme nejen mnohem
přirozenějšího zdůraznění než u kla-

řadu osvědčených postupů. Přesto je to
styl, který se dynamicky vyvíjí a hledá
optimální cestu, jak dosáhnout maximální přirozenosti při využití krycích
schopností a efektu líčidel. Za léta zku-

ně snižuje viditelnost líčidel a zesiluje
účinek modelace a korekce. Toho lze u
moderních líčidel stěží docílit celkovou
změnou líčidel. Lze však změnou aplikace pozměnit texturu a dosáhnout tak

šeností jsem nalíčil doslova tisíce naturel makeupů. A přesto tuto techniku
rád dále vylepšuji. Nutno říci, že není

lepší fixace a celkově tenčího nanesení
podkladu, a přitom však neztratit krycí schopnost. Vedle menší viditelnosti

sických technik naturel makeupu, ale
jako sekundárního efektu také delší trvanlivosti rtěnky. Super naturel makeup nabídne vyhlazení rtů a efektivní
potlačení negativních vlivů suchých
rtů. Rty jsou vypnuté, čímž
působí plnější a samořejmě
tím také sjednotíte barvu
rtů. Některá líčidla v Super naturel makeupu nanášíme mírně naředěná.
Z makeupu vlastně technikou nanesení odstraníte
části, které slouží jako nosiče líčidla, ale po jeho nanesení již nejsou potřebné,
a tak jejich odstraněním
zesílíte fixaci. Hlavní těžiště líčení a princip aplikace
líčidel však spočívá v tom,
že líčení vytváříme spíše
technikou retuše nedostatků. Je pozměněno pořadí
aplikace některých líčidel a
velký důraz je kladen až na
finální fixaci. Super naturel
makeup je během dne bezúdržbový, odolný a hlavně
velmi přirozený. Stejně jako
ostatní naturel makeupy,
není určen na extrémně
problematickou pleť. Jinak
však dokáže vykrýt nedostatky stejně dobře jako běžně používané techniky naturel makeupu.

Foto a makeup:
Petr Lukeš
Ukázky bez makeupu a se
Super natural makeupem

Petr Lukeš
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Sety štětců
Petr Lukeš - Professional

New Romantic
Nebo také přeloženo jako Novoromatici, jsou tito dalším módním stylem,
který se rozvinul jako styl odívání posluchačů muziky. Hlavními hudebními
a stylistickými zastánci tohoto hnutí
byli: Spandau Ballet, Visage, Japan,

8

nebo David Holaha. Westwood začala
novoromantické styly s úpravami dandyovských a dvorských a vladařských
stylů a vzorů. Později se styl vyvinul
do Pirátského vzhledu. V osmdesátých
letech minulého století byl styl výraz-

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

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

www.petrlukes.com/stetce

Ultravox, Landscape, Adam & The
Ants, Culture Club, Human League
and Duran Duran; především v období od poloviny roku 1979 do poloviny
roku 1982. Žánr vznikl v takových klubech jako byl například Billy´s Club na
Dean Street v Londýně. Posléze vznikl velice úspěšný a elitářský The Blitz
Club na Great Queen Street a později
Hell. Vzniklo dalších asi sto klubů v
Londýně a kolem něj, například Klub
Croc v Rayleighu v Essenu a The Regenty v Chadwell Heath, kde Depeche
Mode a Culture Club měli svá první vystoupení jako začínající kapely. Novoromantici (muži) byli často oblečeni v
karikaturním oblečení, ať už ženském
či hermafroditním. Nosili kosmetiku
nové vlny, rozšiřující (nebo na ni odpovídající) punkovou módu, ozdobné košile podle stylu klasického anglického
romantismu. Kulturní rozdíl Novoromantismu od původního Romantismu
byla moderní technologie. Novoromantický vzhled byl velkou výzvou pro jinak
typicky punkovou Vivienne Westwood,
ale také Colin Swifta, Stevie Stewarta

na obrázku: Adam Ant ( foto: wikipedia.org )
Popová hvězda Adam Ant v roce 2012, měl na sobě novoromantický oděv inspirovaný jeho počátky z 80. let
Použity citace z wikipedia.org

ně zkomercionalizován a odrazil se například i ve stylech odívání televizních
show typu Dynastie. K novoromantismu patří krajky, brokát, samet. Večerní móda a dekorativnost. Husarké bunky, pirátské košile a síťované rukavice.
Široké ramenní vycpávky, krajkové dekorace a krajkové manžety nebo kapesníčky i v pánské módě. Mísí se tu klasická elegance s výbuchem glamouru a
dekorativnosti, čímž vzniká dramatický
look plný ozdob a svůdných látek spojených často s historickými obdobími. V polovině 90. let minulého století
byl Novoromantismus v Anglii oživen.
Na počátku 21. století krátkotrvající
Electroclash scéna znovuoživila mnoho
stylistických prvků novoromantistického období.
Petr Lukeš
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Pokročilé korekce pleti
Doslova tisíce žen se potýkají s některými z nejčastějších projevů problematické pleti. Nejčastěji se setkáme s akné,
začervenáním či podrážděním pleti,
rozšířenými póry nebo pigmentovými
skvrnami. U většiny lidí pak ještě navíc
automaticky korigujeme kruhy pod očima. Postupně vám budeme v Makeup
Magazínu přinášet ukázky a návody,

žít tekutou podkladovou bázi, nikoliv
zelený korektor. Naším cílem není překrytí této oblasti pleti, ale pouze využití
potlačení nežádoucí barevnosti. Tudíž
v tomto případě potřebujeme zelenou
bázi, která je tekutá a má lehkou texturu, nikoliv korektor, který má krycí
účinek. Další krok spočíval v aplikaci
makeupu. Ve skutečnosti jsem použí-

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

56

71

61

81

Ukázka líčení problematické pleti.
Vlevo fotografie bez makeupu. Vpravo pleť po celkvé korekci a nalíčení.
Foto a makeup: Petr Lukeš

jak si s nejčastějšími problémy poradit
štětci a líčidly. Ano, vím, mnohým z vás
se dere na jazyk ...a photoshopem, ale
zkuste se zamyslet, zda to není spíše
omluva pro to, nemuset se naučit pořádně korigovat a modelovat. V tomto
čísle se zaměříme na pupínky a začervenání pleti. Existuje přirozeně několik
postupů, jak si s líčením v tomto případě poradit. Nabízí se vše nežádoucí
schovat pod vrstvu korektoru nebo použití makeupu s velmi silným krycím
účinkem. Obojí je sice snadné, ale z
hlediska efektivity, přirozenosti i stability makeupu tím nejméně vhodným
řešením. Ideální přístup k této korekci
spočívá v tom, že jednotlivé korekční
kroky rozložíte do jednotlivých vrstev
líčení. Každé líčidlo pak dosahuje specifického účinku a můžete tak použít
jen skutečně tenkou vrstvu k zakrytí i
výraznějších nedostatků. Ve výsledku
je pak pleť mnohem přirozenější než se
silně krycím makeupem v silné vrstvě.
Konkrétní postup u líčení, které vidíte
na fotografii, spočíval v tom, že nejprve
korigujete začervenání partií. Použita
je zelená podkladová báze Stage Line.
Doporučuji vám v tomto případě pou-

val dva odstíny makeupu a vytvořil si
tak základ modelace obličeje. Je však
možné, že modelovat obličej nebude potřeba. Použil jsem lehký fluidní
makeup. Teprve po makeupu použijete
korektor v odstínu makeupu a dokorigujete zbývající prosvítání pupínků.
Pokud jste postupovali správně, prosvítají již jen ty nejnápadnější. Poté je vše
zafixováno tekutým sypkým pudrem.
Doporučuji využít vždy pudr sypký - v
případě problematické pleti obzváště. A
ze zkušenosti jistě víte, že je snadné si
korekci porušit náruživým pudrováním
a znovu tak odhalit korigovaná místa.
Aby nehrozilo porušení podkladu, používám jemný štětec z veverky Petr Lukeš - Professional č. 981, který neporuší i velmi složité korekce. Ve výsledku
již zapudrovanou pleť zafixuji fixačním
štětcem 971. Nyní je podklad již velmi
stabilní, nešpiní a je možné se jej bez
problémů dotýkat, aniž byste jej porušili. Další kroky již spočívaly jen v nalíčení očí a podtržení jejich velikosti a
velmi přirozeném líčení rtů. Tvářenka
pak pomáhá zdůraznit celkovou modelaci obličeje, stejně jako finální lehký
dotek bílého pudru pro rozjasnění.
Petr Lukeš

91

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
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Kurzy a semináře na 2. pololetí roku 2014
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

Boudoir makeup

Novinka

Smyslný, sugestivní a svůdný makeup.
Makeup, který je zároveň výrazný a přitom
však nesmí být přehnaný. Je ženský a elegantní. Styl který má v sobě ducha viktoriánské éry a přitom zařívá obrovskou vlnu
modernosti a znovu objevené popularity.
Budoir již jednu renesanci zažil a to v osmdesátých letech. Dnes však potřebuje čisté a
současně nepřehlédnutelné pojetí.
Cena: 2 935,- Kč

Novinka

Hvězdy stříbrného plátna

Některé hvězdy se staly ikonami. Ikonický
se stal i jejich typický styl líčení. Některé
styly byly natolik dobré, že inspirují další
ženy k jejich kopírování. Na tomto kurzu se
naučíte nalíčit nesmrtelné styly hvězd stříbrného plátna, jako je Haley Berry, Joan
Crowford, Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Greta Garbo, Grace Kelly a mnohých
dalších. Vyzkoušíme líčení mnohých star z
jejich nejslavnějších rolí.
Cena: 3 220,- Kč

černobílé foto, lesklá pleť a
tělo

Pin Up makeup

Novinka

Nejslavnější styl Pin Up makeupu je bezesporu spojen se styly padesátých let minulého století. Tento styl však existuje celé dvacáté století a na tomto kurzu Vás naučíme
zvládat jak nejklasičtější představy Pin Up
makeupu, tak také méně známé a přesto
silné a stylové formy. Pin Up makeup znamená skvěle zvládat techniku, precizně vystihnout výrazné a osobité prvky, se kterými
tento styl pracuje, a zejména výtvarný cit,
aby vše neskončilo jako karikatura Pin Up
makeupu.
Cena: 3 150,- 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
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Super naturel makeup

Novinka

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

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

„Shrnul jsem svých bezmála dvacet let
zkušeností s líčením snad tisíce naturel
makeupů. A styl, který se za ta léta obohacoval o mnoho triků získaných praxí,
jsem zcela předělal. Nyní můžete vytvořit mnohem přirozenější styl než kdy
dříve.“
Petr Lukeš
více než
10 000
lidí

Kalendář termínů:
28.7.-10.8. Vizážista speciál
3.9.

Super naturel
makeup

6.-7.9.

Barevná typologie I.

8.-9.9.

Boudoir makeup

15.-16.9. Základní fotokurz
20.-21.9. Styl

ví proč k nám
Makeup pro muže

Novinka

Jedinečný workshop, který Vás naučí pracovat s mužskou tváří. Najít správnou míru
makeupu. Vyhnout se přelíčení. Specifické
korekce pánské tváře. Modelace maskulinních rysů. Ukážeme Vám, jak připravit modela na focení nebo natáčení.
Cena: 1 240,- Kč

22.9.

Byznys oděv

23.9.

Trendy v líčení

24.-28.9. Vizážista
4.-5.10.

Makeup pro nevěstu

8.-12.10. Stylista - První blok
13.-14.10.Fotografujeme
makeup a portrét
19.10.

Marketing pro
vizážisty a stylisty

20.-24.10.Stylista - Druhý blok
25.-26.10.PIB
29.10.-2.11. Vizážista

Kurzy módní fotografie:
Základní fotokurz
příprava k fotografování
lidí a módy.

3.-4.11.

Airbrush makeup

8.-9.11.

Image muže

12.-16.11.Vizážista

Fotografujeme makeup a
portrét

20.11.

Super naturel
makeup

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

Zachycení tváře, jejího výrazu a také dobré vysvícení a vystižení makeupu. 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

21.11.

Makeup zralé pleti

21.11.

Makeup pro muže

Fotografujeme styling a
postavu

Postprodukce v Photoshopu

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. Správné nastavení fotoaparátu. Pravidla a způsoby svícení.
Volba vhodného objektivu, expozice i kompozice fotografie. Praktická cvičení všech
vysvětlovaných technik.
Cena: 3 600- Kč

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

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

22.-23.11.Image ženy
24.-25.11.Makeup hvězd
stříbrného plátna
28.11.

Fotomakeup I.

29.11.

Fotomakeup II.

30.11.

Fotomakeup III.

6.-7.12.

Pin Up makeup

8.-9.12.

Fotografujeme
styling a postavu

10.-11.12.Postprodukce ve
Photoshopu
13.-14.12.Barevná typologie II.

www.petrlukes.com/stetce

