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Radi sa ňou obklopujeme, aby sme sa cítili lepšie,
prežili krajší deň či dodali zážitkom na intenzite. Krása
je síce relatívny pojem, jej účinok na naše zmysly však
nepopierame. A odborníci na krásu to môžu len potvrdiť!

K
Krok za krokom

Krása okolo nás

Kto ju vie vyčariť: Janka Cymorková,

interiérová dizajnérka

Ako to robí: S citom. S mierou a presvedčením,
že krásny príbytok dokáže priniesť mnoho
radosti a potešenia. Miluje rôznorodosť, čisté
línie a kontrasty, farby, štruktúry, prírodné
materiály, textílie, živé kvety... a experimenty.
Jej definícia krásy: „Krása je subjektívna
- určitý objekt, jav, niečo, čo pošteklí zmysly,
vyvolá záujem a navodí príjemný pocit. Pre
mňa je to napríklad zrealizovaný interiér,
ktorý ponúka pohodlie, potešenie, dokáže ho
nabiť energiou a pozitívne ovplyvniť.“

Podľa slov mojich rodičov sa vzťah k umeniu u mňa začal prejavovať už v útlom veku.
V momente, keď som objavila ceruzku a farbičky, odniesli si to všetky tapety v našom
panelákovom byte a moja mamka, ktorá bola vždy veľmi poriadkumilovná, všetky kresby
starostlivo gumovala (smiech). Každý kúsok voľného papiera, obrúsky aj toaletný papier boli
pokreslené zvieratkami hádam z celej zvieracej ríše. Skicár a farbičky ma sprevádzali aj na každej

rodinnej dovolenke, letných
prázdninách u starých rodičov a
popri mojej záľube v autíčkach
sa stali mojou najväčšou
zábavou. Mňa ani moju sestru
rodičia nikdy nenútili k nejakým
konkrétnym voľno-časovým
aktivitám, nechali nám priestor
rozhodnúť sa. Takže ako
školáčka som sa sama prihlásila
do Ľudovej školy umenia na
výtvarný krúžok. Stredná
priemyselná škola drevárska
s odborom konštrukcia a tvorba
nábytku bola pre mňa jasnou
voľbou a vysoká škola so
štúdiom interiérového dizajnu
taktiež. Všetko sa vyvíjalo
akosi prirodzene, samo a bez
nátlaku. Po škole som pracovala
v niekoľkých interiérových
štúdiách, postupne som však
zistila, že mi to nie celkom
vyhovuje. I keď skúsenosti
to boli zaujímavé, chýbala mi

sloboda, pocit väčšej realizácie a tvorivosti.
Súčasne som začala pracovať na vlastných
projektoch. Rýchlo som však zistila, že je
to časovo veľmi náročné a vyčerpávajúce.
Rozhodla som sa teda založiť si vlastné
štúdio, mať svojich klientov a na tom neustále
pracujem. Mojím hnacím motorom je môj
partner, ktorý je zároveň aj mojím veľkým
nadšencom a je mi obrovskou oporou.

Klientela

Vyhľadávajú ma ľudia, ktorí väčšinou majú
určité predstavy o svojom bývaní, nevedia
mu však sami dať reálnu podobu. Sú
váhaví, stratení v mori ponúk a možností,
ktoré súčasný trh ponúka. Hľadajú funkčné
a, samozrejme, estetické riešenia, šité na
mieru. Ženy zväčša majú svoju predstavu
o štýle, nálade a výraze interiéru, muži
hľadajú hlavne praktické a funkčné riešenia
a kladú dôraz na vysokú kvalitu. V úvode
sú nevyhnutné spoločné sedenia s klientom
a dlhé rozhovory. Potrebujem získať čo najviac
informácií o funkciách riešeného interiéru
a ak ide o bytový interiér, aj o potrebách
všetkých budúcich obyvateľov. Potrebujem
poznať ich predstavy, požiadavky, spoznať
ich cítenie, vnútorne sa naladiť na ich spôsob
fungovania a na chvíľu sa s tým priestorom
zžiť. Nemenej dôležité je spoznať aj možnosti
a limity riešeného priestoru. Vždy som
veľmi rada, keď spočiatku rozprávajú viac
klienti. Aj zdanlivo banálna informácia
môže mať veľký vplyv na konečný výraz či
funkčnosť interiéru. Klientom ponúkam aj
realizáciu interiéru - podľa princípu „všetko
z jednej ruky“, čo si myslím, že im v dnešnej
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uponáhľanej dobe uľahčí život a ušetrí drahocenný čas. Počas doterajšej praxe sa mi
podarilo obklopiť sa úžasne šikovnými ľuďmi rôznych profesií - majstrami vo svojom
odbore, ktorých si naozaj veľmi vážim a teším sa z každej spoločnej realizácie.
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Keď pracujem...

... pri každom projekte ma musí niečo nadchnúť, môže to byť čokoľvek,
či už detail alebo prvok v interiéri, atmosféra priestoru, výhľad z okna,
nejaká konkrétna požiadavka klienta alebo jeho absolútna otvorenosť. Tento
moment ma vždy vyprovokuje, ponorím sa do toho a konkrétny interiér
riešim, samozrejme, za daných kritérií tak, ako by som ho pripravovala
sebe samej. Pri práci nemám rada ticho, je pre mňa viac rušivé, pretože si
ho v určitých momentoch neustále uvedomujem. Potrebujem počuť nejaké
zvuky - aj keď viac-menej len podvedome - je mi v zásade jedno, či beží
televízia alebo rádio. Prácu mi veľmi často spríjemňuje šálka voňavého
zeleného čaju. A čo nevyhnutne potrebujem a bez čoho si neporadím? Vždy
pri sebe nosím fotoaparát a cvakám všetko, čo ma zaujme a vôbec nemusí
súvisieť s interiérom (smiech). Priznám sa, nefotím žiadne umelecké skvosty,
ide skôr o pracovnú fotografiu pre mňa. Do základnej výbavy mojej kabelky,
samozrejme, patrí diár s poznámkovým blokom, ceruzka a meter. A nakoľko
auto má väčšiu priestorovú kapacitu, v tom mojom by ste našli rozhodené
rôzne katalógy, časopisy, vzorkovníky farieb, dýh, textílií a podobne.

Kto si? Ukáž mi, kde bývaš a ja ti to poviem

Podobne, ako možno človeka odhadnúť či do určitej miery zaradiť podľa jeho
vizáže, dá sa odhadnúť charakter a osobnosť aj na základe toho, ako býva. Pri
jednej pracovnej zákazke bola prvá požiadavka klienta, že celý interiér musí
byť výhradne v čierno-bielom vyhotovení. Myslím, že už samotná požiadavka
dostatočne vystihovala jeho charakter. Interiér v konečnom dôsledku vôbec
nepôsobil tak stroho, naopak, pôsobil veľmi príjemne (smiech). Kamarát - známy

horolezec a skialpinista - poňal
svoj byt zasa v totálne naturálnom
looku. Panuje v ňom absolútne
pohodová, uvoľnená atmosféra.
Množstvo z prvkov je z ďalekých
ciest a v pracovni máte pocit,
ako by ste sa práve ocitli niekde
v Nepále. Bez ohľadu na štandard
vybavenia interiéru, každý má svoj
osobitý výraz, ktorý ovplyvňuje
práve človek, ktorý v ňom býva.
Pri mojich potulkách svetom som
narazila na mnoho zaujímavých
aj inšpiratívnych interiérov. Pre
mňa tým NAJ je však stále interiér
vidieckeho domu mojich starých
rodičov v štýle vintage. Našla som
tam množstvo zákutí s príjemnou,
priateľskou atmosférou,
dokonca aj miesta tajuplné,
záhadné a vždy tam nachádzam
čosi nové. A to ma baví.

Krásnochvíľky

Keď nepracujem? Milujem pohyb,
prírodu, hory, takže značnú časť
voľného času trávim turistikou,
v sedle bicykla alebo na lyžiach,
skialpinizmom. Je to perfektný
relax, človek úplne vypne a zabudne
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na všetko, teda aspoň na chvíľočku.
So všetkým, čo ma baví, je spojené aj
cestovanie, láka ma spoznávať nové
miesta, nových ľudí, krajiny. Milujem
filmy, staré kiná a správnu kinoklubovú
atmosféru. Film si vychutnám aj doma,
ale niektoré jednoducho musím vidieť
v kine. Vždy ma nadchne vizuálne
zaujímavo a originálne spracovaný
film a nemenej dôležitá je aj hudba
v ňom. Klubový koncertík v príjemnej
spoločnosti ma vie tiež potešiť, najmä
ak je spontánny... pokojne aj od kapely,
o ktorej som pred tým ani nepočula.
Taký Renato Unterberg? (smiech).
Mám rada chvíle s priateľmi, milujem
okamihy, kedy pozorujem všetko
a všetkých okolo seba, vyhľadávam
bežné veci, pri ktorých vypnem.

Každá rada drahá

Pri riešení interiéru rozhodne odporúčam
obrátiť sa na odborníka. Dôležité
je nebáť sa a otvoriť sa mu, vtedy
vám porozumie a máte vyhrané.

Krása na prvý pohľad

Kto ju vie vyčariť: Zuzana Kanisová, módna štylistka
Ako to robí: Svet okolo seba vníma svojimi krásnymi veľkými očami, no predovšetkým
dušou. Odjakživa ju zaujímajú východné filozofie, za zmysel života považuje
spoznávanie seba samej, miluje jogu a módu, verí na slušnosť a ľudskú lásku.
Jej definícia krásy: „Krása pre mňa znamená jednoduchosť, harmóniu a eleganciu.“

Krok za krokom

K móde som inklinovala od útleho detstva. Mojimi prvými módnymi „ikonami“ boli
mama a teta, ktoré o seba dbali a rady sa pekne obliekali. V období socializmu, keď bol
výber v obchodoch limitovaný, to znamenalo, že vedeli šiť. A tak som sa aj ja naučila
v trinástich rokoch šiť a vymýšľať si vlastné kreácie. To mi neskôr veľmi pomohlo pri
práci módnej návrhárky, ktorej som sa venovala niekoľko rokov, najprv v ZOE a potom
vo vlastnej značke Díp. Celé toto obdobie bolo pre mňa veľmi zaujímavé a poučné,
no v istej chvíli som si život na Slovensku ďalej nevedela predstaviť. Rozhodla som sa
odísť do Prahy a zostala som tam osem rokov. Najprv som si splnila svoj veľký sen
pracovať v medzinárodnom módnom magazíne. Ako módna redaktorka a štylistka som
pracovala pre Harper´s Bazaar, Cosmopolitan a Esquire. Po istej dobe ma však táto práca
prestala baviť, a tak som sa rozhodla splniť si ďalší sen, a prácou v reklamnej agentúre
zvučného mena. V Leo Burnett som napokon strávila viac ako štyri roky. Móda ma však
prilákala späť a nasledujúce dva roky som pracovala ako country manager pre módnu
značku Nautica. Po návrate na Slovensko mi bolo jasné, že chcem s módou pokračovať
naďalej ako štylistka. Keď sa na to teraz spätne dívam, tak sa móde venujem temer
dvadsať rokov! Mala som možnosť pozrieť sa ňu z rôznych perspektív a pracovného
zaradenia. A mám v tom, myslím, celkom jasno - móda je ilúzia, ale krásna!

Klientela

Moju prácu by som rozdelila do
niekoľkých skupín. Pracujem pre televízie,
časopisy, módne značky, reklamu ale
aj pre súkromnú klientelu. Obliekam
celebrity aj ľudí, ktorí nie sú verejne
známi. Každá táto časť je v niečom
odlišná, ale spoločné majú to, že všetky
sú jedna veľká drina. Predstava glamour
práce, kde celý deň vo vysokých
podpätkoch len pijete šampanské
a vyberáte z množstva už prichystaných
nádherných šiat a doplnkov, je totálny
klam a existuje iba vo filmoch. Napríklad
za finálnym efektom dokonale vyzerajúcej
celebrity na televíznej obrazovke sa
skrýva množstvo roboty, ktorú na
prvý pohľad nevidieť. Od hľadania
inšpirácie, cez „research“ oblečenia a jeho
dostupnosti, kontaktovania módnych
značiek a návrhárov, požičiavania
a vracania vecí, tŕpnutia, aby sa niečo
nebodaj nepoškodilo, po kostýmové
skúšky, komunikáciu s režisérom
a celebritou, a tak ďalej... Bez nadšenia
a lásky k móde sa táto práca robiť nedá.
Na druhej strane to však taká dráma nie
je, životy nezachraňujeme (smiech).

Keď pracujem...

... preferujem projekty, na ktoré sa
môžem dostatočne vopred pripraviť čo sa stáva vďaka pracovnému tempu
ozaj málokedy (smiech). To znamená,
premyslieť si, ako by daná osoba alebo
osoby mali celkovo pôsobiť a vyzerať.
Dôležité je, o koho ide a na čo má byť
styling určený. No a potom sa snažím
túto predstavu naplniť. O módu sa
zaujímam neustále, o jej históriu,
aktuálne módne trendy, návrhárov,
štylistov, sledujem zahraničné módne
časopisy a blogy, celebrity, atď.
Inšpiruje ma všetko, čo lahodí oku architektúra, umenie, dizajn, fotografia,
film... Vo všeobecnosti sa snažím, aby
každá moja práca mala úroveň, bola
estetická a držala si istý rukopis.

Kto si? Ukáž mi, ako si oblečený a ja ti to poviem
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Podľa šiat poznáte, aký ma človek k oblečeniu vzťah, nie aký v skutočnosti je. Oblečenie
je v konečnom dôsledku obal, ktorý môže korešpondovať s tým, čo zakrýva, alebo aj nie.
Rozhodne sčasti vypovedá o našej komunikácii so svetom. Móda nemusí každého zaujímať,
to je pochopiteľné, ale obliecť sa čisto a esteticky je prejavom úcty k sebe samému, ako aj
k svojmu okoliu. Na druhej strane, niekto môže mať na sebe navešané najkrajšie a najdrahšie
šaty, nikdy však nezakryjú jeho duševnú biedu a charakter. Osobne si myslím, že šaty by mali
byť v harmónii s nositeľom a vyzdvihovať to pozitívne, čo na ňom je. Starostlivosť o vlastný
zovňajšok považujem za dôležitú, jednak ma baví a pri mojej práci je úplnou samozrejmosťou.
Ťažko by som asi nejakého klienta presviedčala, čo si má obliecť, keby som vyzerala neupravene.

september

Môj šatník je z veľkej časti jednoduchý
a vzájomne kombinovateľný. Obsahuje veci,
ktoré na jednej strane vyzerajú chic, ale sú
zároveň praktické a umožňujú pohodlný
pohyb, ktorý na prácu potrebujem. Takže
saká, úzke džínsy, kvalitné tričká, kašmírové
svetre a motorkárske čižmy v neutrálnych
farbách ako čierna, šedá, biela, béžová,
khaki. V bežnom živote výrazné farby veľmi
nenosím. Čo sa týka módnych doplnkov,
slabosť mám hlavne pre náramky a kabelky.

Krásnochvíľky
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Pracovný svet sa mi do značnej mieri
prelína so svetom súkromným, lebo móda
pre mňa znamená aj hobby. S módou by sa
to však nemalo preháňať, lebo je to zábava
do veľkej miery povrchná. Keďže moja
práca je bohatá na stres a chaos, v súkromí
uprednostňujem absolútny pokoj a ticho. A
pravidelne cvičím jogu, ktorou si udržujem
psychickú vyrovnanosť aj fyzické zdravie.
Predstavuje pre mňa nielen každodenný
rituál, ale aj životný štýl. Voľný čas inak
rada využívam na čítanie kníh - od detstva
moja najobľúbenejšia forma relaxu. Čím
som staršia, tým viac objavujem krásu
a dôležitosť jednoduchých vecí, ako čas
strávený s najbližšími, s milovaným
psíkom, polievanie kvetov v záhrade či
pečenie štrúdle. Sú pre mňa balzamom
na dušu, napĺňajú ma a robia mi radosť.

Každá rada drahá

Šaty nám môžu dopomôcť cítiť sa lepšie a
sebavedomejšie. Okrem ich funkčnej stránky
majú možnosť robiť nás krajšími, aspoň
vizuálne. Oblečenie však nefunguje samé
o sebe, vždy je len prostriedkom. Podľa mňa
pekný vzhľad začína celkovým životným
štýlom, predovšetkým životosprávou a
myslením. Krása prameniaca z mladosti
má krátku trvanlivosť a veľmi rýchlo
odíde, potom zostáva už len to, ako sa
o ňu pričiníme sami. Z môjho pohľadu
a skúsenosti je prospešné nefajčiť, nepiť
alkohol, nebrať drogy, byť vegetariánom,
venovať sa joge - starať sa o svoju dušu aj telo
a pestovať zdravé myslenie a zdravé vzťahy.

Krása na tanieri

Kto ju vie vyčariť: BranisLav kriŽan, šéfkuchár a foodstylista
Ako to robí: Tak ako asi každý muž v kuchyni: s nadšením, vášňou
a kreativitou. V kuchyni hotela Matyšák pripravuje gurmánske
prekvapenia, naaranžované tak, že na chvíľu zaváhate, či vôbec zahryznúť
a narušiť krásnu kompozíciu. Fascinuje ho molekulárna gastronómia,
chodí na ryby (a nie hocijaké) a stravuje sa, ako sám vraví, „na hulváta“:
príde domov, otvorí chladničku a zje, čo vidí. Bez ohrievania.
Jeho definícia krásy: „Ak sa budeme držať varenia, aj jedlo
môže v človeku evokovať dojem niečoho krásneho.“
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Krok za krokom

Klientela

Kuchár by mal mať kontakt s ľuďmi, pre ktorých varí. Chodím medzi
nich, poznám sa so štamgastmi, ktorí u nás pravidelne jedávajú
a pýtam sa ich, ako im chutí. Mnohí sa vopred opýtajú, čo si majú
dať, odporučím im, čo by mohli ochutnať, že máme dopestovanú
vlastnú zeleninu a ak si to želajú, pripravím im aj jedlo, na ktoré
majú chuť, no nie je na jedálnom lístku. Ak pochvália a povedia, že
im jedlo chutilo, poteší ma to. Keď majú nejaké výhrady, nie som
tvrdohlavo presvedčený, že som navaril to najlepšie, ale vezmem
si ich poznámky k srdcu. Z času na čas robievam dokonca výjazdy
a varievam v rôznych reštauráciách päť-šesť chodové menu, pričom si
otestujem novinky a to, čo som ešte nikdy nevaril. Odprezentujem moju
kuchyňu v kombinácii s našim vínom a po akcii sa opýtam na názor.

Keď pracujem...

... mám rád spontánnosť. Niekedy sa pustím
do varenia a vymyslím tri alebo štyri jedlá,
inokedy tri hodiny sedím, pred sebou mám
počmárané papiere a nič nevytvorím. Ideálny
stav teda nezávisí ani tak od prostredia, ako
od stavu mysle. Základ však je, že kuchár
musí variť. Nesmie sa z neho stať úradník,
ktorého zamestnávajú papierovačky viac ako
hrnce. Nesmie stratiť kontakt s kuchyňou. Sám
vytvorím najviac jedál počas práce, keď mi niečo
ostane, pridám k tomu to, alebo ono a nový
recept je na svete... Ak kuchár varí päťdesiat
rokov bez prestávky, ešte stále nie je na konci
a stále sa môže vzdelávať, posúvať ďalej a skúšať
nové veci. Nesmie zaspať na vavrínoch.

Kto si? Ukáž, čo máš na
tanieri a ja ti to poviem

Ťažko odhadnúť ľudí podľa taniera a podľa toho,
ako vám navaria alebo čo jedia. No viete, čo je
zaujímavé? Nestravujem sa
často v iných reštauráciách
a keď sa chystám navštíviť
priateľov, všetci majú
problém s tým, čo navariť,
aby sa predo mnou nemuseli
hanbiť. Nebláznite! Ja som
predsa kuchár a kuchári
nie sú prieberčiví, nemám
problém čokoľvek zjesť,
„zbúcham“ všetko, čo mi
naložíte na tanier (smiech).
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Od šestnástich varím profesionálne, ale nikdy som o tom ako dieťa
nesníval. Prečo som sa tak rozhodol? Všetci moji rovesníci z partie
šli za kuchárov, a tak som ich nasledoval. Myslím, že mám sklony
prejavovať sa kreatívne a esteticky, možno by zo mňa mohol byť dokonca
dobrý kaderník (smiech). Aj varením som sa odjakživa snažil niečo
povedať, nestačilo mi, že jedlo dobre chutí, vždy by malo aj výborne
vyzerať. Zaujímam sa o dizajn jedla a keď tvorím, kreslím si dopredu
skice a návrhy vymysleného menu. Výsledný dojem však závisí od
mnohých vecí, nielen od jedla, ale napríklad aj od tanierov, na ktoré
som doslova maniak. Varenie podlieha móde a módnym trendom
tak, ako obliekanie alebo účesová tvorba. Voľakedy leteli kvety na
tanieri a iné dekoračné prvky, dnes je trendom kombinácia jedla aj
s prílohou na jednom tanieri. Samozrejme, každý dobrý kuchár si dá
záležať, aby to nebola len kôpka ryže či kôpka zemiakov hodená na
tanier. Do popredia ide minimalizmus, tanier sa príliš nedekoruje,
stačí použiť nejaký zeleninový čips, bylinku či niečo podobné...
Foodstylista by mal byť stopercentne aj kuchárom, bez toho to
nejde. Naopak, sú kuchári, ktorí výborne navaria, ale dekorovanie
jedla na tanieri už nie je ich parketa, moderné poňatie servírovania
u nich pokrivkáva. Stačí však mať v kuchyni vedľa seba niekoho
šikovného, kto sa toho chopí. Keď som začínal, v našich reštauráciách
sa dizajnom jedla nedalo príliš inšpirovať, a tak som sa rozhliadal
v zahraničí a na internete. Dôležité však je nebáť sa a vyskúšať
si jedlo dekorovať, lebo len pozeraním sa človek tomuto umeniu
nepriučí. Všetko treba chytiť do ruky, poobracať, skombinovať...

Krásnochvíľky

Voľné chvíle trávim
najradšej na rybách. Som
fanatik a chytám kaprov, čo možno pre niekoho vôbec nie je príťažlivé. Na záber
čakám aj štyri dni a chytám naozaj veľké ryby. Desaťkilového kapra za veľkého
nepovažujem, takého si už ani nefotím (smiech). Ryby sú môj najväčší relax,
raz do roka im venujem týždeň - dva dovolenky, vymyslím si, kam ich pôjdem
chytať, zbalím seba i priateľku a ideme. Na rybách si doprajem pocit komfortu,
nie je to rybačka s malou rozkladacou stoličkou na briežku a stanom... vozím so
sebou byvak, špeciálne parazóly, pípače, kuchyňu, zariadenie, ktoré mi dovoľuje
užiť si to naplno. Keď rybu chytím, pofotím si ju na špeciálnej podložke, aby sa
nepoškodila, vydezinfikujem jej ranu po háčiku, ak je skutočne veľká, pobozkám
ju a pustím ju späť do vody. Riadim sa filozofiou chyť a pusť (smiech).
Na rybačke sa stravujeme výborne: bôčik na studeno, alma paprika, baranie rohy, čerstvý
chlieb, ak chytíme menšiu rybu, pripravíme si ju na ohni, pretože ryba na rybách chutí
najlepšie, pojedáme mamine pagáče, pijeme kávu, čaj a snažíme sa prežiť fajn čas.

Každá rada drahá

Používajte kvalitné suroviny, dodržujte technologické postupy, ktoré potraviny
neznehodnotia a varte s láskou. Vtedy bude vaše jedlo nielen dobre chutiť, ale aj vyzerať!
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Krása v tvári
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Kto ju vie vyčariť: BarBora
HErCZEG sLáDkoviČová,
vizážistka

Ako to robí: Nosí so sebou kufre plné
šminiek a pozorne si prezrie každú tvár,
s ktorou pracuje. Ženy od nej občas čakajú
zázraky a pritom netušia, že najlepšou
cestou ku kráse je pocit šťastia. Vďaka
rúžom, očným tieňom, maskarám i leskom
na pery vám dokáže dodať hľadané
sebavedomie, ostatné je však už na vás.
Jej definícia krásy: „Na svete podľa
mňa existuje veľa krásnych vecí, ľudí,
miest, chutí, vôní alebo obrazov, ale
najlepší pocit je, keď krásu človek cíti.“

Krok za krokom

Jedným z mojich detských snov bolo
stať sa maliarkou. Maľovaniu som sa
aj začala venovať, navštevovala som
Ľudovú školu umenia. Keď prišlo na
výber strednej školy, myslím, že posledné
slovo mala nakoniec moja mama, stala sa
zo mňa vyučená kozmetička. Túto školu
sme napriek otcovým protestom vybrali
spoločne s mamou a som jej za to dodnes
vďačná. Otec s týmto „neúspechom“
bojuje dodnes, ale ja som šťastná tam,
kde som. Svoju prácu totiž nadovšetko
milujem. Myslím, že u nás v rodine to
máme rozdelené ideálne, mladšia sestra
zaobstaráva všetko po právnej stránke a
ja po tej umeleckej. Dostať sa na pozíciu,
na ktorej som dnes, samozrejme, nebolo
ľahké. Po maturite som sa profesii
kozmetičky venovala len pár rokov. Mala
som však šťastie a začala som pracovať
v renomovanom kozmetickom salóne v
Bratislave. Vo firme som potom pracovala
niekoľko ďalších rokov ako vizážistka a
školiteľka pre celé Slovensko. V tomto čase
som si naozaj „odlíčila““ desiatky žien
(smiech). Myslím, že máloktorá z mladých
dievčat dostane príležitosť absolvovať
takú bohatú prax, akú som mala ja.
Povolaniu vizážistky sa totiž nedá len tak
ľahko naučiť, to si treba poriadne odrobiť.

Klientela

Je rôznorodá, líčim ženy všetkých tvárí, rôzneho veku
i postavenia, obyčajné i tie verejne viac známe. Mojou srdcovkou
sú však dámy, ktorým sa venujem u seba v salóne. Jednak z
dôvodu, že sa vídame viac-menej pravidelne, a preto mám s
väčšinou z nich viac než len pracovný vzťah a tiež preto, že
v salóne sa pri práci cítim najlepšie. Viem si užiť jeho príjemnú, až
relaxačnú atmosféru, pomáha mi to sústrediť sa len a len na prácu
a odbúrať všetky vonkajšie vplyvy a ruchy. Svojim klientkam
navyše môžem okrem oddychu a skrášlenia ponúknuť aj trochu
viac. Je to pravý opak situácie, keď spolupracujem napríklad pri
fotografovaní nejakej reklamnej kampane, módneho editorialu či
pri nakrúcaní v televízii. Momentálne je to vyvážené, striedajú sa
pokojné i „divokejšie“ pracovné situácie a takto mi to aj vyhovuje.

Keď pracujem...

... musím byť kreatívna. Pomáha mi k tomu prostredie, situácia
i samotný klient tým, že mi plne dôveruje a celkom sa odovzdá do
mojich rúk. Najšťastnejšia som, keď sa mi podarí navodiť atmosféru,
ktorá pomôže zákazníčke na chvíľočku zabudnúť na problémy, na
prácu i na to, čo sa deje za dverami salónu, na bežný život vonku.
Keby ste vošli do salónu uprostred tohto tvorivého procesu, počuli
by ste pravdepodobne hrať príjemnú hudbu, zbadali čerstvé kvety
a mňa, zamyslenú a vážnu, plne ponorenú do toho, čo robím. K mojej
práci potrebujem aj oddýchnuté ruky a keďže som vizážistka na
„plný úväzok“, tak aj nie jeden, ale niekedy tri kufre plné šminiek!

Kto si? Ukáž mi, ako si nalíčená a ja ti to poviem

som to a vedel som, že to robím dobre. Líčil som spolužiačky na
gymnáziu, odlíčil som celú stužkovú a do toho obdobia spadá aj môj
prvý kontakt s vlasmi a ich úpravou. Zaujímala ma celková vizáž
človeka, nielen líčenie. Po strednej škole som šiel na právo, no po troch
rokoch som ho opustil a vybral som sa do Anglicka. Začínal som ako
au-pair a neskôr som sa zamestnal na recepcii istého salónu krásy,
kde som umýval vlasy, zametal a robil servis pre ženy. Keď som sa
napokon vrátil domov, vzdelával som sa v Košiciach v oblasti vizáže,
presťahoval som sa do Bratislavy a zamestnal sa v salóne Braniho
Gröhlinga, kde som päť rokov líčil a upravoval ženy do rôznych
mesačníkov a týždenníkov. Nakoniec som si otvoril dva vlastné salóny
Revolution Hair a dnes sa venujem sólovo vlasom i vizáži. Pochádzam
z obchodníckej rodiny, pokušenie podnikať ma vždy lákalo a nebál
som sa ani z toho dôvodu, že mám už dávno vybudovanú vlastnú
klientelu. Rád pracujem s ľuďmi, rád organizujem a spojenie
podnikania a toho, čo robím s láskou, bolo pre mňa prirodzeným
krokom. Neviem si predstaviť, že by som robil v živote niečo iné,
pretože mám v povahe, že sa rád starám o druhých. Rád ich robím
krajšími a šťastnými a som vďačný za každého spokojného klienta.

Klientela

Mnohí klienti sú dnes mojimi priateľmi. Tak najlepšie zistím, čo
odo mňa očakávajú a čo potrebujú na svojej hlave vykúzliť. Súhra
kaderníka a klienta je pre dosiahnutie stopercentného výsledku
nevyhnutná. Preto rád počúvam,
nepresadzujem tvrdohlavo to, čo
sa páči mne, lebo už viem, že pri
takomto prístupe sa zákazník
viac nevráti. Kaderník je vždy
tak trochu aj psychológom,
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Myslím, že neplatí rovnica - ako vyzeráš, taký si, ale ako sa
cítiš, presne tak vyzeráš. A to je veľmi dôležité. Mnohokrát
sa mi toto pravidlo potvrdilo aj pri líčení, pretože ak sa žena
necíti byť pekná a nemá pocit pohody, nedokážem tú krásu v jej
tvári dotiahnuť k dokonalosti ani prvotriednym make-upom.
Avšak keď je žena napríklad zamilovaná, jej tvár je pre vizážistu
ideálnou vymaľovánkou. Stačí už len kde-tu čosi vyzdvihnúť,
dotiahnuť a je to! Pozná to asi každá z nás: keď nás niečo trápi a nedarí sa nám, celé dni sa nesú
v znamení nepohody, aj fyzicky sa necítime práve najpríťažlivejšie. Inokedy zasa naša tvár žiari,
oči sú doširoka otvorené a celý náš zovňajšok akoby kričal do sveta: Pozrite, aká som šťastná!
Mne chvíle, kedy je mi krásne, naplno evokuje príroda, jej vôňa, vzduch, dážď,
sneh, rozkvitnuté kvety, mohutné stromy, zelené bylinky, moja rodina a priatelia,
vôňa kuchyne, v ktorej sa varí, neopakovateľná vôňa Vianoc a dobré víno. Rada
oddychujem v mojej záhrade, v kine pri dobrom filme alebo pri rozčítanej knihe.

pretože ľudia neprichádzajú do
kaderníctva primárne len kvôli
vlasom. Chcú sa vyrozprávať,
zrelaxovať a vypadnúť z celodenného
pracovného stresu. Poznám
ženy, ktoré vymenia obedovú
prestávku za návštevu kaderníka
a radšej strávia hodinku takýmto
oddychom. Aj preto vnímam svoje
povolanie ako poslanie, a to je na
tom celom hádam najkrajšie.

Každá rada drahá

Keď pracujem...

Krásnochvíľky

Univerzálna rada na krásu skutočne neexistuje a veľmi dobre viem, že rady odborníkov
na tému krásy vedia ženy niekedy viac rozčúliť, ako im pomôcť. Som však presvedčená,
že žena môže byt krásna, len keď sa tak aj cíti. Keď sa tak chcem cítiť ja, kúpim si
kvety, cédečko s dobrou hudbou alebo knihu - a že ich veru doma pekných pár
mám - alebo len niekoho zo svojich blízkych objímem. Naozaj to pomáha.

Krása vo vlasoch

Kto ju vie vyčariť: Dávid Gurský, vlasový štylista
Ako to robí: Vsádza na profesionalitu, vyváženú priateľskými vzťahmi so zákazníkmi. Pracuje
s prvotriednou vlasovou kozmetikou, vo vlasoch sa vyzná ako málokto. Ak si myslíte, že s vašou
korunou krásy je to beznádejné a nič ju už nezachráni, Dávid Gurský vás hravo presvedčí o opaku.
Jeho definícia krásy: „Všetko, čo vo mne niečo zanechá, je pre mňa krásne:
pocit, myšlienka, človek, vec alebo hoci obyčajný voňavý krajec chleba.“

Krok za krokom

Na strednej škole som začal líčiť a bola to prvá vec, ktorá ma dostala bližšie ku kráse. Prvou modelkou
mi bola mama, ktorá sa ma hneď na začiatku spýtala, kde som sa to všetko naučil. Neučil som sa, cítil

... musím mať okolo seba príjemných
ľudí, ideálne prostredie a podmienky
pre prácu s klientom. Veľmi ma
hnevá, keď je okolo mňa chaos.
Nedokážem pracovať, keď mám
pod rukami klientku a vedľa mňa sa
postaví ktosi, kto sa práve potrebuje
súrne o niečom porozprávať. Pre
prácu potrebujem určité súkromie,
akoby mikrosvet pre môjho
klienta a pre mňa. Napredujem
vďaka výzvam a komplikovaným
zadaniam, mám rád, keď má
človek netradičnú požiadavku.
Okamžite sa mi v hlave začne
odvíjať film, ako by som mu
mohol vyjsť v ústrety a splniť jeho
očakávania. Užívam si fotenia,
september
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problémy dokážu vyriešiť vitamíny dodávané
zvnútra, ale aj „povrchová úprava“ vlasu dokáže účes
prebrať k životu, zbaviť vlasy únavy a poškodenia.
Mám klientov, ktorí prekonali veľmi ťažké ochorenia
a vtedy je štruktúra vlasu po ožarovaní celkom iná,
ako u ostatných ľudí. Mal som klientov, ktorým som
pred prvou chemoterapiou holil hlavu, spolu sme
prešli ťažkým obdobím liečby a nakoniec sme začali
pestovať účes celkom od začiatku, od kratučkých
vláskov cez prvé farbenie, ošetrenie a strih...
Keď sa pýtate na spojenie vlasy a osobnosť, sám by
som sa dokázal podľa vývojových fáz svojho života
„zdiagnostikovať“, pretože som sa časom menil
a prešiel som extravagantnými účesmi, experimentoval
som s trvalou a skúšal som všetko možné, čo moje
vlasy zniesli. Podliehal som trendom ako každý
z nás a trendy boli v čase, keď som bol mladší,
extravagantné. Dnes vsádzam na klasiku a snažím sa
zachrániť, čo sa dá. Vlasy mi začali vypadávať a trochu
som sa zľakol, začal som teda navštevovať kožnú
lekárku a aj s jej pomocou sa o vlasy dobre starám.
Svoje vlasy si už vážim, nevystavujem ich chemickému
poškodeniu a udržiavam ich prirodzene pekné.

Krásnochvíľky

Nenašli ste ma v salóne? Určite stojím doma pri sporáku
a niečo kuchtím. To robím najradšej, keď nemusím
pracovať. Prišlo to asi vekom, lebo v mladosti som bol
skôr spotrebný fastfoodový typ, ale pravdepodobne sa vo
mne prebudili gény po otcovi a objavil som v sebe lásku
k vareniu. Často pozývam na obed priateľov, pripravím
pokojne aj kačku, kapustu a lokše.... Vďaka vareniu sa
odreagujem. Podobne je to s upratovaním. Mám rád
poriadok, keď sú veci na mieste a uložené. Asi by som
mal spomenúť aj to, že som veľký fanúšik filmov, preto
keď mám voľno, rád si zájdem do kina. A najradšej
celkom sám. Raz som stretol kamarátku, ktorá sa spýtala,
či som bol cvičiť. Moja odpoveď, že práve idem z kina,
ju zaskočila. „Sám?!“ Áno, sám,
k sledovaniu filmu nepotrebujem
spoločnosť, nemusím sa
rozprávať a zdieľať zážitky. Ale
mimo kina nie som samotár, ľudí
keď môžem byť pri práci maximálne kreatívny a odviazaný...
mám naozaj veľmi rád (smiech).
Dôležitou zložkou mojej práce je servis pre klientov, to znamená - som pripravený splniť každú
požiadavku, s ktorou sa na mňa obrátia. Má niekto chuť na šalát, kým sedí v mojom kresle?
Žiadny problém... Často si v salóne robievame nedeľné obedy, naša služba teda začína práve ním,
Každá rada drahá
kávičkou a zákuskom a až potom pracujeme. Považujem to za krásne strávený čas s ľuďmi, ktorí
Krásne vlasy vám zaručia
sa mi zveria do rúk. Mám rád harmóniu a pokoj, keď sa nám podarí eliminovať rušivé momenty,
úspech v osobnom, pracovnom
pretože vtedy sa väčšinou práca podarí na sto percent. Niekedy aj na stodvadsať (smiech).
i spoločenskom živote. Ani
si nedokážete predstaviť,
koľko ľudí vám pri prvom
Kto si? Ukáž, čo máš na hlave a ja ti to poviem
stretnutí pozerá práve na
Stačí, že do kaderníctva vojde žena a ja podľa účesu dokážem odhadnúť jej charakter. Keď sa
vlasy! Raz darmo, už dávno
dotknem jej vlasov, podľa ich kvality viem posúdiť, koľko času venuje domácej starostlivosti
ktosi múdry povedal, že
o vlasy, aký má štýl života, pretože vlasy, nechty, tvár a pokožka odzrkadľujú naše životné
vlasy sú korunou krásy. Ak
tempo. Mojou úlohou je pokúsiť sa zachrániť, čo sa dovtedy zanedbalo. Samozrejme, mnohé
sa o tú svoju staráte, stávate
sa stredobodom pozornosti.
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