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Asociace vizážistů a stylistů ČR
to je již 20. let

Podpora

neustálá podpora, online, telefonická, osobní i na sociálních sítích

Vzdělávání

speciální kurzy jen pro členy a výhodnější řádné vzdělávání

Prezentace

zviditelnění toho co děláte, možnost využít naše jméno k
posílení vašemu úspěchu

Garance

vaše služby budou na patřičné úrovni. Do vyšších
členských programů vás vezmeme, když jste dobří

Půjčovna

židlí štětců, líčidel, pomůcek na styling

Vybavení

si můžete pořídit výhodněji než ostatní

Benefity

které vám zpříjemní den a zvýší prestiž
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A tak je potřeba ji vytvářet každý den. A hezká není jen již
nalíčená tvář či oblečená postava. Nezaměnitelné kouzlo, jak mi jistě vizážisté a stylisté dáte za pravdu, má už
to vytváření krásy, nalézání té cesty. Je úžasné vytvářet
každý den nové pojetí krásy, hledat kouzlo okamžiku,
tu správnou atmosféru pro každý jedinečný den. Hledat
sladění toho obrovského orchestru, který se podílí na
výsledku. Zkušenost Vás naučí, že v tom hraje roli celá
řada okolností, a zejména detailů. Od nálady přes počasí,
které je venku. Atmosféra, kterou cítíte ve společnosti
nebo písnička, co zrovna hraje. Veselé i smutné události
ve Vašem
okolí.
A
někde
v
tom jsou
také zamíchány
trendy
a
módní vlivy a
očekávání
společnosti. Výsledek našich tvůrčích vizí je obvykle směsicí
tolika faktorů, že není divu, že vystihnout je je vlastně
každodenním uměním, které děláte dobře až po letech
zkušeností. A také s dobrým vzděláním. Důležité ovšem
je, aby léta zkušeností rozpalovala Vaše nadšení. Nesmíte upadnout do rutiny s pocitem “vždyť to těm klientům
stačí, oni na tom víc nevidí.” Nikdy nesmíte podlehnout
tomu dojmu, že klientům stačí něco méně než Vám. Tajemství úspěchu je v tom, mít na sebe tak vysoké nároky,
že svoje klienty nadchnete pro společný výsledek. K tomu
je potřeba mnoho inspirace a já věřím, že Vám ji s Asociací vizážistů a stylistů budeme nabízet mnoho dalších let.

krása je pomíjivá a
tak je potřeba ji

vytvářet každý den

váš Petr Lukeš - prezident AVS-ČR

*

poručeno
Do
*

As
a

bl

iky

vizážist
iací
ů

* www.avs.

oc

České

re p

u

Asociace vizážistů a stylistů ČR vyhlašuje již 19.
ročník soutěže o Nejlepší
výrobek roku.

cz

Nejlepší výrobek roku
2017
stů
yli
st

Lidé se mě často ptají, jestli mi nevadí, že naše umění je v
podstatě uměním jednoho dne. Večer se odlíčí, šaty svlečou
a účes se rozcuchá o polštáře. Dá se na to dívat z mnoha
úhlů pohledu a samozřejmě, oproti jiným uměleckým oborům, má naše práce dlouhou životnost pouze na fotografiích. Ale pojďme se na to podívat opačně. Krása je pomíjivá.

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 2017.
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
Když jsem vytvářel titulní stránku pro
toto číslo Makeup Magazínu, již jsem
věděl, že bude trošičku kontroverzní.
Styl, který stojí na dekonstruktivních
liniích a úmyslné nedbalosti, vždyc-

užil jsem zde novou techniku aplikace
make-upu, kde velký prostor dostalo
rozjasnění pleti tak, abych získal velkou plasticitu a na některé části, jako
třeba na a nad horní ret a také v oblasti
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nalíčená tvář a krk. Tah barvy na víčku
měl být až posledním krokem. Na rtech
jsem využil malého triku, kdy jsem dopředu věděl, že budu chtít mít aplikované větší množství lesku. Dal jsem pod

foto a makeup: Petr Lukeš

ky diváka na chvilinku zastaví. Je to
mimo jiné jeho smysl a současně to
otvírá otázku, zda lze krásu vystihnout
jiným způsobem než dokonalou symetrií, rozetřenými barvami a plynulými
přechody. Pokusil jsem se podtrhnout
rysy modelky úmyslnou nedbalostí,
zdánlivě spontánním tahem podtrhujícím tvar jejích očí s přiznanou dávkou
určité syrovosti a neupravenosti. Vše
samozřejmě není samoúčelné, protože
v celém make-upu jsou vlastně použity prvky, které patří k velmi moderním.
Začnu v podstatě od podkladu, kdy po
nanesení obvyklých barevných bází ke
zmírnění kruhů pod očima a případných dalších nedostatků přišlo na aplikaci make-upu. Obojí Stage Line. Po-

tváří, byl aplikován speciální silikonový
lesk. Poté přišly na řadu řasy. Jejich
celkový efekt má vytvářet nepravidelné
svazky vycházející z inspirace aplikace
řas, která se nosila v šedesátých letech
minulého století. Současně ale podtrhující jistou rozvernou nedbalost celkového výrazu oka. Na dolní řasy bylo
nejsnazší nalepit samostatné snopečky.
Na horní řasy se mi nedostávalo dostatečně dlouhých trsů řas, a tak jsem použil části celých nalepovacích řas, které jsem nastříhal do úzkých snopečků
a nalepil je do mírně nepravidelných
paprsků. V dalším kroku jsem vytvořil
zdůraznění a mokrý efekt obočí. Zcela
záměrně jsem si stíny nechal až na konec, neboť jsem chtěl vidět, jak vyzní

něj matovou rtěnku Sleek a teprve na
ni jsem aplikoval lesk. Vytvoří to méně
okoukaný, hlubší odraz světla a má to
také tu výhodu, že i větší množství lesku Vám nemá tendenci rozpustit se a
stékat se rtěnkou. Dalším krokem byl
potom obrazec na krku. Má být malinko chaotický, jakoby lehce rozechvělý,
digitalizovaný a neohraničený, tak, aby
korespondoval se zamýšleným tahem
na víčku. Víčko samotné je pak nalíčeno krémovou barvu Laurendor, kterou
jsem silikonem rozpustil do velmi řídké
konzistence a nanesl ji tahem pevného
štětce 553/12. Pak už jen lehká finální
modelace tváří. Dejte mi vědět, třeba na
facebookovou stránku Makeup Magazínu, jak se Vám líbí.
Petr Lukeš
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Módní trendy Podzim / zima 2017-2018
Mnoho designérů nás obklopí stříbrem.
Stříbro bude svým způsobem velmi dominantním motivem pro tuto sezónu.
Uvidíme stříbrné šaty, stříbrné boty
nebo prošívané extravagantní kreace,
včetně prošívaných bund, vest a ka-

pohled zaznamená také džínovina. Zatímco kalhoty jsou dnes již nadčasovou
klasikou, kombinace džínových kalhot
s džínovou košilí, džínových kalhot
s džínovou bundou a nebo dokonce
trojkombinace kalhot, košile a bundy

Vzorů se přirozeně objeví celá řada. Pokud se ovšem některému dostane mimořádné pozornosti, budou to puntíky
v kombinacích černé a bílé. Druhým
nejpopulárnějším vzorem pak budou
kostky všeho druhu, ale ty, na rozdíl

jsme mohli vidět naposledy v polovině
osmdesátých let minulého století. Nyní
však zažije svůj veliký comeback. Džínovému trendu podlehnou i takové renomované značky jako například Dior.
V minulé sezóně jsme byli zaplaveni
kožešinami. Pro podzim-zimu 20172018 je sice stále ještě uvidíme, ale
budou je výrazně doplňovat syntetické
kožíšky v zářivých, pestrých, zjevně ne
přírodních barvách, které, na rozdíl od
pravých kožichů, vykouzlí úsměv na
rtech ochráncům práv zvířat. Dále se
v nadcházející sezóně bude také vyskytovat černá kůže s kombinací futuristických dominantních prvků, obvykle
zdůrazňujících siluetu postavy.
Mimo jiné máme před sebou sezónu,
kdy se trendem stane celá řada prvků klasické módy. Šedý kostým, kostýmkové šaty nebo šedý kabát zkrátka
budou nejenom kancelářskou klasikou, ale také módním trendem. Vedle
šedé uvidíme také proužkované košile,
pouzdrové sukně, ale často doplněné
barevnými kontrastními prvky, zejména červenou, zelenou a modrou.

od puntíku, budou často barevné.
A přestože několik sezon trvající trend
oversize se postupně zmenšuje, mnoho
tvůrců ještě sází na široká zesílená ramena. Moderními budou na podzim a
zimu také leopardí tisky, a to na vcelku
velkých plochách, například na šatech
nebo na kabátech. Ale přesto, že se leopard stane módním hitem u takových
firem jako je Dolce Gabbana nebo Michael Kors, je potřeba s ním pracovat
se vkusem a myslet na to, že méně v
tomto případě skutečně znamená více.
Vedle stříbrné bude mezi barvami velmi
intenzivně kralovat tyrkysová ve všech
svých variacích. Významný prostor dostane také růžová a kombinace černé a
modré. V make-upu pak uvidíme celou řadu odvážných variací na šedesátá
léta minulého století, zejména výrazně
nalíčené oči, tradičně také spousta natural makeupu. Ale zajímavější bude
nedbalý minimalismus spočívající v
promyšleně nedokonalém tahu jedné
barvy na víčku. Čisté, jakoby nenalíčené, pleti s highlight efekty a dekonstruktivní formy a linie.

Foto nahoře: archiv módních značek
Barvy: pantone.com

bátů. Velmi moderní budou motivy s
výrazným prošíváním připomínajícím
prošívanou deku, a to nejen ve stříbrné barvě, ale také v černé a v dalších
barevných či vzorovaných motivech.
Do módy opět přijdou folklorní motivy, zejména tisky, výšivky a aplikace,
které nám do značné míry připomenou
hippie trendy z přelomu šedesátých a
sedmdesátých let 20. století. Ve skutečnosti se však jedná spíše o nové hravé míchání textur, motivů a materiálů.
K 70. letům minulého století nás však
bude ještě odkazovat míra babičkovských vytahaných svetrů, často spadajících hluboko na nohy až do poloviny
stehen a s vytahanými rukávy, tak, jakoby vypadaly, že jste je právě našli v
babiččiných pokladech. K tomuto stylu budou také často patřit jakoby nehotové, roztřepené nebo nedokončené
oděvy, které přidávají nádech velmi ležérní elegance. Někteří návrháři vytvoří vysoce ženské modely šatů, kabátů
a bolerek ve světlém peří, což dodává
ženě velkou smyslnost, eleganci a také
lehkost celého outfitu. Naprosto nový

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

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,-

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.
Set 11 je připraven pro vizážisty, kteří hledají základní výbavu, 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

Teddy Boys - Teddy Girls
Teddy Boys je subkulturní hnutí, které vzniklo na počátku padesátých let
minulého století v Británii. Jeho stoupenci se rekrutovali zejména z okruhu
dělnické mládeže. Přesto, že je později
velmi silně ovlivnila Americká hudba,
rock-n-roll a také prvky, které nosili
američtí zooties, jedná se v tomto případě o subkulturu ryze britskou. Byli
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pouzdrové sukně, anebo takzvané hobble skirts z počátku dvacátého století, které se v oblasti kolen svazovaly a
vytvářely tak specifické nabírání. Stejně jako jejich mužské protějšky, Teddy
Girls měly rády sametové límce, často
v na míru šitých topech. Šití na míru
bylo však pro poválečnou éru dělnické
třídy obrovským luxusem, stejně jako

Použity citace z wikipedia.org
Foto: Wikipedia.org
Ilustrace: Petr Lukeš

silně ovlivněni Edwardianským obdobím, což se odráželo v jejich stylu
odívání. K hlavním prvkům zde patřil
redingot, velmi úzké slimové kalhoty,
úmyslně nošené krátké, tak, aby vynikly kontrastní ponožky. Dávali přednost
temnějším odstínům. Mezi další typické prvky patří například sametové límce a vysoký pas kalhot. Na krku velmi
často najdeme bolo, takzvanou indiánskou kravatu, které často kontrastovalo s brokátovou vestou. Vedle jejich
pozdější inspirace zooties s nimi měli
ještě jeden společný prvek. Za svůj styl
utráceli více, než si mohli z dělnických
platů dovolit. Zahanbit se nenechaly
ani nově vznikající Teddy Girls. Nosily

odpoledne trávená nakupováním luxusního odívání. V podstatě tím dávali
najevo svou touhu se z tohoto údělu vyčlenit. Ze Spojených států pak také převzali nošení toreadorských kalhot. Vše
značkové, drahé a luxusní pro ně bylo
velmi aktuální. Nosili ploché boty a plátěnky. K dalším doplňkům patřily brože
s portréty. Dívky nejčastěji nosily vlasy
sepnuté do koňského ohonu. Na konci
padesátých let 20. století mnozí z nich
přejali silně protiimigrantské rasistické
nálady, a tak se v této době účastnili
také rasových nepokojů. Znovuoživení
této subkultury bylo citelné na konci
sedmdesátých let minulého století, kdy
se stavěli jako protiváha tehdy velmi
populárního punku, kterým silně opovrhovali. V padesátých letech minulého
století však patřili k historicky prvním
skupinám, které vytvořily styl odívání
pro mládež a teenagery s veškerou potřebnou revoltou a touhou odlišit se od
rodičovských vzorů.
Petr Lukeš
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Inspirace

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

Foto: Petr Lukeš
Makeup: Petr Lukeš
Techniky tekutých textur a highlightigu

Makeup: Linda Litvíková
Foto: Petr Lukeš
Na kurzu Fotomakeup II.

71

61

81

91

Makeup: Jana Smutko
Foto: Petr Lukeš
Na kurzu Fotomakeup II.

Foto: Petr Lukeš
Makeup: Petr Lukeš
Extravagance s pigmenty

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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Nové typy členství
Ohledně našich členských programů
jsme často dotazováni jednak na vyšší
rozsah služeb a také na levné členství,
které by poskytovalo služeb méně, ale
bylo dostupnější. K dvacetiletému výročí založení Asociace vizážistů a stylistů České republiky jsme se rozhodli
vyhovět oběma požadavkům. Vedle aktuálně běžícího členství Gold přidáváme
navíc vyšší členský program Platinum,
který má celou řadu nových benefitů.
Patří mezi ně nonstop telefonická podpora či video konference 360 dní v roce.
Pomůžeme také se stanovením cen Vašich služeb, pokud si s tím sami nevíte
rady. Absolutní novinkou, zaváděnou
prostřednictvím členství Platinum, je
Vaše neustále udržované portfolio, které Vám každý rok rozšíříme o nové fotky. Ty si nalíčíte v aktuálních trendech
a dostanete je plně vyretušované. Přímo na webu Asociace budete mít také
možnost prezentovat některé své služby s přímým odkazem na Vaši webovou
stránku. Členové Platinum programu
dále mohou využívat několikadenních
zápůjček veškerého vybavení. Každý
rok členové Platinum programu absolvují speciální seminář zaměřený na
nové trendy vyhrazený pouze pro členy

a dále speciální kurz pokročilých technik připravený pro všechny členy. Pro
členy Platinum programu však bude
zcela zdarma. V rámci členského programu Platinum si během roku každý
člen může vybrat čtyři dny v jakémkoliv
běžícím kurzu a zdarma se jej zúčastnit pro zvýšení a udržení své kondice a
nebo pro oživení témat, které potřebuje
trénovat. Další novinkou pro nejvyšší
typy členství budou last minute místa
kurzech. Členové programu Platinum
si také budou moci zakoupit štětce Petr
Lukeš za ještě výhodnější ceny a také
jim bude poskytnuta nejvyšší sleva na
náš řádný vzdělávací program ve výši
30%. Zkrátka nepřijdou ani stávající
členové v programu Gold. V rámci 20tiletého výročí přibudou některé novinky, jako umístění služby odkazující přímo na Váš web a zvýhodněná půjčovna
vybavení. Dále též přístup na seminář
Trendy v líčení a možnost účasti a výhodnější cena speciálních kurzů pokročilých technik pouze pro členy. Všechny
stávající výhody zůstávají zachovány,
takže i nadále pro naše členy nabízíme
tyto základní pilíře členství v Asociaci
spolu s podporou činnosti prostřednictvím elektronických médií, přes soci-

ální sítě až po video konzultace. Dále
také prezentace zahrnující využití loga
až po kvalitní portfolio, garance kvality
služeb veřejnosti či půjčovna vybavení.
Vzdělávání, které zahrnuje zvýhodněné
ceny pro členy a semináře a kurzy které, jsou pouze pro členy s trendy a pokročilými technikami. Vybavení, které
si můžete výhodně zakoupit i půjčit a
benefity, jako například účast v porotě
soutěže o nejlepší výrobek roku. Vyslyšeli jsme i volání lidí, kteří by chtěli být
našimi členy a vizážistiku dělají jako
vedlejší činnost nebo ji mají jen jako
své hobby. Pro tyto členy jsme připravili členství Basic. Umožní kontakt s
oborem a poskytuje některé výhody a
služby, které začínajícím členům, nebo
těm, kteří mají obor pouze jako hobby
nebo doplňkovou činnost, umožní plynulý kontakt a lepší prezentaci a výhodné vzdělávání pouze za 390 Kč ročně. Další inovací je to, že do programu
vzdělávání, který zůstane zachován,
nově připustíme také žáky škol, které
jsou našimi kolektivními členy, a to
zdarma po dobu studia. Všechny změny přehledně najdete na naší webové
stránce avs.cz/clenstvi.html.

Byl jsem požádán o zakrytí jizvy, která je navíc na místě, které se snadno
otírá o šaty. Bylo tedy potřeba vytvořit
make-up, který nejenže jizvu zakryje,
ale také snese mnoho hodin mechanického otírání a bude voděodolný. Jizva
je zakryta v několika krocích. Nejprve
je vykryta tuhým zeleným korektorem. Tuhý produkt jsem zvolil z toho
důvodu, že barevnost jizvy je opravdu
výrazná a klasická tekutá báze by ne-

makeupem Stage Line. Ten mi díky
kompaktní, ale téměř pudrové konzistenci umožnil fixaci předchozích
vrstev při současném zvýšení krycího
účinku. Celý postup vychází ze speciální fixační techniky, kterou učíme na
kurzu Make-up pro nevěstu. Pro tento postup byla vyvinuta technika mimořádně odolného make-upu, který je
otěru-vzdorný a zároveň voděodolný. A
jelikož je v místě jizvy jisté mechanic-

tomu, aby mezi oděvem a líčidly, které
zakrývají jizvu, byla vrstva, která nešpiní oděv. Modelka si poté oblékla top,
který se přesně o jizvu otírá a ponechala si ho několik hodin na sobě. Vzhledem k tomu, že poté odešla domů, jsem
večer netrpělivě čekal na zprávu. Jak
se fixace osvědčí po několika hodinách
nošení? Výsledek dopadl nad očekávání dobře. Zakrytí zůstalo naprosto neporušené a dobrá zpráva je, že ani na

musela být dostatečně účinná. Stejně
tak je jizva zrovna v mechanicky značně namáhané oblasti a kompaktní zelený makeup mi zde nabízel silnější
účinek. Tímto krokem jsem se zbavil
červeného až červenofialového zbarvení jizvy. Poté jsem použil dostatečně
krycí make-up. V dalším kroku jsem
tedy fázi krytí dofixoval kompaktním

ké otírání o oděv a v letních měsících
se nevyhneme pocení, považoval jsem
tuto techniku za nejlepší i pro zakrytí
jizvy. Tudíž jsem stejnou fixační techniku použil k profixování jednotlivých
vrstev při zakrývání. Poslední vrstvu
líčidel tvoří bezbarvý kompaktní make-up, který nejenže opět fixuje předchozí
vrstvy, ale současně bude i napomáhat

tričku nezůstaly žádné zbytky líčidel.
Věřím tak, že Vás tato technika bude
inspirovat a že techniky, které se naučíte na jednom kurzu, můžete využít
ještě mnoha dalšími způsoby. Pokud
jste absolvovali kurz Make-up pro nevěstu, vyzkoušejte tuto techniku všude, kde potřebujete dlouhou životnost
líčení.
Petr Lukeš

Zakrytí jizvy
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Kurzy a semináře na 2. pololetí roku 2017
VIZÁŽISTA 1

VIZÁŽISTA, Rekvalifikace

VIZÁŽISTA speciál

Pět dnů 40 hodin výuky

10 dní, 80 hodin výuky

14 dní, 112 hodin výuky

Kurz, kterým lze vstoupit do oboru osvojením si všech nezbytných základních technik
od nezbytného vybavení správných technik
denního a večerního líčení. Teorie líčení do
umělého světla. Zvládnete přirozené naturel 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.

Rekvalifikační kurz Vizážista pro plné zvládnutí 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
případě úspěšného absolvování kurzu získáváte osvědčení o absolvování, osvědčení o
rekvalifikaci s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a 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.

Nejobsáhlejší kurz vizážistiky v ČR a jediný
kurz s takto intenzivní výukou, který pořádá AVS-ČR jen jednou za pololetí.
Kurz obsahuje kompletní rekvalifikaci v
oboru Vizážista a je plně v souladu s kvalifikačním 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 zejména v oblasti barevné typologie a barevného poradenství a retro stylů makeupu dvacátého století, které Vám nejen zvětší Váš
přehled v oboru, ale také nabídnou prostor
pro intenzivní trénink pokročilé techniky
makeupu.
V ceně kurzovného jsou zahrnuty profesionální fotografie v hodnotě 2000,- Kč a pro
úspěšné absolventy navíc členství v AVS-ČR
v programu Gold na 6 měsíců za 1750,-

Kurz nahrazuje náš původní kurz Vizážista s tím, že obsahuje o 40% více praxe a
rovněž je koncipován tak, abyste, pokud
jej spojíte s kurzem Vizážista 2, získali příslušné vzdělání a mohli absolvovat profesní
zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací
jako Vizážista(ka).

Cena: 15 590,-Kč

Cena: 7 590,-Kč

Cena: 19 841,- 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 makeupu určené pro přehlídky, kameru a fantazijní líčení. Zahrnuje také lepení umělých
řas, glamour styly a úpravu obočí. Součástí
kurzu je rovněž výuka Fotomakeupu v rozsahu kurzu Fotomakeup I a fotografování
na modelkách.
Ve spojení s kurzem Vizážista 1 Vám tento kurz umožní rekvalifikaci s Akreditací
Ministerstva školství mládeže a v případě
absolvování kurzů Vizážista 1 a Vizážista 2 je možné zdarma absolvovat zkoušku
odborné způsobilosti (v hodnotě 3900,-) podle 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

Základní fotomakeup a
makeup na kameru

Kombinace

desetidenním

Kurz Vizážista speciál pak obsahuje k
32 hodin nadstavby a Kurz Vizážista

s

rekvalifikaci dalších
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 průběhu 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

Novinka

Techniky líčení fotografie zaměřené na praktický nácvik za
přítomnosti profesionálního, zkušeného fotografa. Naučíte
se speciální postupy na fotografii, líčení pro nejběžnější světelné situace v atelieru, osvojíte si praktické návyky. Odhalíte barevné zákonitosti, změnu líčení v závislosti na světle a
materiálu. Naučíme vás jaké produkty a jaké techniky zvolit
pro optimální výsledky práce. Vše si prakticky vyzkoušíte na
modelkách. V atelieru vám vaše práce vyfotíme a ihned vám
na počítači předvedeme výsledky vaší práce. Probereme korekce pro kameru, vhodnou volbou barev na obrazovku s
přihlédnutím k možnému zkreslení použitou technikou. Materiály, líčidla a styly vhodné pro líčení na kameru. Specifické postupy práce při líčení na obrazovku.
Cena: 3 300,- Kč

1. a 2. je obsahově shodný
kurzem Vizážista rekvalifikace.

kurzů vizážista

Fotomakeup - pokročilý

Novinka

Fototesty v modelingu, rozjasnění, lesky a černobílé foto. Tvorba portfolia
foto make up pro pokročilé je nový typ kurzu ve kterém se v sobě
snoubí náplň dříve kurzu Fotomakeupu 2 a 3. Ovšem se zcela novým
konceptem výuky. Spojením jsme pro vás dosáhli nejenom příznivější
cenu. Ale hlavně spojením teorie, zůstane čas na delší a intenzivnější
praktické cvičení.
Rovnou dynamicky přejdete z jednoho tématu do dalších a stihneme
tak více praxe a intenzivního líčení. Současně si odnesete celé portfolio
fotografií, takže vám z kurzu vznikne solidní book pro vaši prezentaci.
Odnesete si 6 dokonalých fotografií na profesionálních modelkách.
Hlavně však také cenné zkušenosti, pod vedením profesionálního lektora. Nenecháme vás udělat chybu a přesto že necháme plně rozvinout
vaši kreativitu, pevně vás povedeme tak, aby výsledné fotografie patřily
mezi moderní špičku vizážistické práce.
Cena: 4 400,- Kč
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Super naturel makeup

Deset moderních technik, tipů a triků v makeupu.

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.

O kterých jste zatím neslyšeli.

Cena: 2 450,- 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.

Novinka

Dotkneme se v podstatě každé oblasti; od přípravy pleti, přes texturování podkladu a nové
techniky aplikace make-upu. Vychytané triky pro vylepšení řas či modelace očí. Reálný contouring a zcela nové techniky Highlightingu. Naší pozornosti neuniknou ani rty. Prozradím
Vám skvělý trik, jak rty, o které není dobře pečováno, jsou suché a popraskané, vyspravit
před líčením v rámci minut. Ale také se naučíme nové techniky modelování rtů a zcela fantastické tekuté efekty. Máme pro Vás připravené naprosto nové techniky, ale také techniky
postavené na více než dvaceti letech zkušeností. Některé záměrně nedávám ani do popisu
kurzu. A pokud budete s nácvikem šikovní, přidáme ještě pár osvědčených tipů navíc.
Cena: 2 278,- Kč

Glamour and Stage
makeup

Novinka

Letní škola pokročilých
technik

Dvoudenní kurz výtvarných technik, které rozdmýchají Vaši kreativitu. Glamour
make-up je velmi dekorativní styl užívaný často na fotografiích. Stage make-up
je make-up na jeviště. Učíme se specifické
techniky, které jsou uplatnitelné v ostrých
světlech scény a na módních přehlídkách.
Dále Vám ukážeme nejmodernější trendy
pro líčení módních přehlídek a vše si vyzkoušíte v praxi.

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

Cena: 2 790,- Kč

Cena: 7 500,- Kč

Cena: 2 995,- Kč

Marketing a obchodní stránka práce
vizážisty a stylisty

Zk

Budování kariéry vizážisty a stylisty. Jak uspět v módní branži po obchodní stránce. Jak
stanovit cenu vlastní práce. Tvorba cen vycházející z vašich reálných nákladů a reálně
odrážející vaší hodnotu na trhu.
Prezentace a budování obchodních vztahů. V čem spočívá tajemství úspěchu v kariéře
vizážisty a stylisty.
Jak oslovit klienty. Které způsoby propagace fungují v našem oboru lépe a které vůbec.
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Cena: 2 492,- Kč

Stylista

Image muže

Styl

Intenzivní kurz pro stylisty, ve kterém si
osvojíte principy a dovednosti práce v oboru.
Prvních pět dnů vás čeká intenzivní příprava 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.

Se stále rostoucím zájmem mužů o svůj
image, jsme pro vás, profesionální poradce a poradkyně připravili balík informací,
které vám dají pevný základ profesionálního vzhledu muže, probereme oděv a styly z
různých stylů odívání. 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. Tento kurz je komplexním
průvodcem šatníku muže má styl za všech
okolností. Styl ladící s jeho životním stylem
a potřebami.

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.

Kurz vás naučí zásady stylingu, stylistické
postupy a triky. Naučíte se analyzovat styling. Recenzovat styling. Navrhovat kompletní outfit.
Cílem kurzu je provést vás od výzkumných
metod módy k hlubším znalostem sytému
fungování módy včetně její kulturní a historické, sociologické a technické komponenty.
Budete schopnosti nejen interpretovat trendy ale také vytvářet vlastní styl včetně jeho
vhodné prezentace.
Naučíte se analyzovat a syntetizovat realitu 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 výukové fotografie vlastní práce.
Cena: 14 300,- Kč

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

Cena: 2 140,- Kč

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

MAKEUP MAGAZIN
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Novinka

Barevná typologie I.

Účesy z vln

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

Základní techniky česání pro vizážisty,
pokud se jako vizážisté setkáte s potřebou
vytvořit rychlý, a přesto efektní účes. Nejčastěji budete stejně jako kadeřníci pracovat se základními technikami z vlnitých
vlasů.
Naučíme Vás, jak si je vytvořit a jak je
snadno modelovat v jednoduché, rychlé, a
přitom elegantní účesy. Na kurzu si osvojíte základy česání, používání nutných pomůcek a vybavení, které se naučíte také
perfektně ovládat.

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

Cena: 2 899,- Kč

Kalendář termínů:

Srpen

22.7.-4.8.

Vizážista speciál

24.7.-4.8.

Vizážista Rekvalifikace

29.-30.7.

Retro styly makeupu

září
9.-10.9.

Styl

16.-17.9.

Image muže

23.-24.9.

Deset moderních
technik, tipů a triků

28.9.-7.10. Vizážista Rekvalifikace
28.9.-3.10. Vizážista 1
říjen
3.10.-6.10. Vizážista 2.
7.10.

Zkouška odborné

3.-4.10.

Glamour and

5.-6.10.

Základní fotomakeup a

8.10.

Super Naturel Makeup

způsobilosti
stage makeup
makeup na kameru

Workshopy:
Highlighting, konturování a modelace
Prakticky Vám na modelkách předvedeme, jak správně rozjasňovat, konturovat a vytvářet
celkové modelace obličeje, ale také jak o modelacích přemýšlet a správně je připravit na
míru pro každou tvář.
Ukážeme Vám prakticky také intenzitu a typy použitých produktů, tak, aby všechno bylo
reálně nositelné, nikoliv jen efekt na kameru.
Cena: 1 130,- Kč

Novinka

Focení a natáčení mobilem sebe i klienta pro sociální sítě.
Focení a natáčení mobilem sebe i klienta pro sociální sítě.
Vizážista, který pravidelně nepublikuje své práce na sociálních sítích, v podstatě jako by ani
nebyl. Jenže kvalita toho, co na sociálních sítích vidíme, je určující pro to, zda budete populární, anebo na okraji zájmu. Naučíme Vás vyfotit mobilním telefonem jak sami sebe, tak
Vaše nalíčené klienty, a to tak, aby fotografie vypadaly maximálně atraktivně a profesionálně a Vy jste se tak stali silnými hráči na Instagramu nebo Facebooku. Vedle fotografování
Vás naučíme vytvořit krátká atraktivní videa pro sociální sítě.
Cena: 2 210- Kč

Cena: 1 999- Kč

Účesy z vln

22.10.

Marketing pro vizážisty

27.10.

Selfie Art

28.-29.10.

Základní fotokurz

listopad
4.-5.11.

PIB

11.-12.11.

Fotomakeup - pokročilý

16.-17.11.

Barevná typologie I.

18.-19.11.

Makeup pro nevěstu

25.-29.11.

Selfie art.

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.

Stylista

14.-15.10.

25.11.-4.12. Vizážista Rekvalifikace

Kurzy módní fotografie:

Základní fotokurz
příprava k fotografování
lidí a módy.

9.-18.10.

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

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

Vizážista 1

30.11.-3.12. Vizážista 2
30.11.-1.12. Glamou and
Stage Makeuop
prosinec
4.12.

Zkouška odborné
způsobilosti

2.-3.12.

Základní fotomakeup a

9.-10.12.

Image ženy

16.-17.12.

Barevná typologie II.

makeup na kameru

více než
10 000
lidí

ví proč k nám

www.petrlukes.com/stetce

