
Zgłasza się do nas coraz więcej osób, 
które pragną zmiany, często nie wie-
dząc czego konkretnie od nas ocze-
kują. W efekcie powierzają nam swój 

wizerunek – mówi Jolanta Kucharzyk,  Dyrek-
tor ART COLOR MODELS. Zmiana wyglądu 
zazwyczaj łączy się z poprawą nastroju i pew-
ności siebie: piękny i dobrze wyglądający czło-
wiek epatuje szczęściem. My nauczymy Was 
jak to szczęście wydobyć…

Monika Staniec
mama dwójki dzieci

„…Zgłosiłam się do udziału w metamorfozie 
przede wszystkim, aby zmienić swój wize-
runek i zyskać pewność siebie. Chciałam się 
dowiedzieć, jak dobrze dopasować ubiór do 
swojej sylwetki i wyglądać bardziej nowocze-
śnie, stylowo i kobieco. Ze względu na ważną 
uroczystość, zgłosiłam się po kilka porad, do-
tyczących zarówno fryzury, jak i makijażu” – 
mówi Monika Staniec.

Bartłomiej Ligęza
Stylizacja fryzur i ubioru 
ART COLOR MODELS

Uczestniczka ma figurę jabłka. Aby zrówno-
ważyć szerokie ramiona i wąski dół, zapropo-
nowałem zestawy, które optycznie wyszczuplą 
oraz nadadzą sylwetce odpowiednie propor-
cje. Góra powinna być oparta na dekoltach 
w kształcie litery V, które przyciągną wzrok ku 
dekoltowi, wysmuklając tułów i tworząc iluzję 
wcięcia w talii. Obecne trendy znajdziemy na 
żakiecie w geometryczne printy, z okrągłym 
kołnierzem. Utworzyliśmy w ten sposób pio-
nową, wyszczuplającą linię, biegnącą przez 
środek sylwetki (nasza uczestniczka powinna 

wybierać żakiety o wysokim stanie, wykona-
ne ze sztywnych materiałów. Na dole zaś wą-
skie białe spodnie z lampasem po boku, który 
optycznie wydłuża nogi. Romantyczna styli-
zacja Moniki to czerwona sukienka ze skośnie 
wszytymi zamkami, która podkreśla figurę. 
Kolorowym letnim akcentem są buty w neo-
nowym odcieniu żółtego.  Na wieczór czarna 
sukienka z paskiem w talii, dająca efekt wydłu-
żenia sylwetki.

Bawiliśmy się kolorami i strukturami, które 
pomagały nam stworzyć idealny wizerunek 
naszej Uczestniczki.

Po analizie kształtu głowy i określeniu po-
tencjału, zdecydowałem się na radykalne 
asymetryczne strzyżenie. Nadało to objętości 
i lekkości formy. Ciężka geometryczna linia 
spowodowała wydłużenie sylwetki w linii kar-
ku. W rezultacie fryzura ta pasuje do każdego 
kształtu twarzy bez względu na wiek - odejmu-
je lat i nadaje młodzieńczego wigoru, każdej 
kobiecie.

Kamila Bednarska 
Wizażystka
ART COLOR MODELS

Makijaż, który wybrałam ma podkreślić natu-
ralnie piękny kształt oka. Na powiece rozpro-
wadziłam cienie od brązu po szarość, miało to 
na celu wydobyć naturalna ich barwę. Opa-
dające kąciki oczu starałam się zniwelować 
przez mocniejsze podkreślenie powieki, które 
optycznie podniosło całą twarz. Dodatkowe, 
nieco graficzne potraktowanie owalu twarzy 
oraz zastosowanie mocniejszego o kilka tonów 
od naturalnego koloru pomadki wyostrzyło 
rysy i dodało twarzy ciekawego charakteru.

Metamorfoza
z ART COLOR MODELS
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Jolanta
Kucharzyk
Dyrektor art COLOr MODeLS

Zadaniem stylisty jest nie przebrać 
człowieka, ale ubrać go zgodnie z jego 
wnętrzem i charakterem. Naszym ce-
lem jest dzielenie się wiedzą o estetyce 
i wrażliwości. Każdy z odrobiną entu-
zjazmu, dobrej woli i motywacji będzie 
u nas mile widziany. Jeśli chcesz się 
rozwijać zawodowo w modnym kie-
runku zapraszamy do szkoły na zaję-
cia z wizażu i stylizacji. Podzielimy się 
z Wami tym, co potrafimy najlepiej! Po 
dodatkowe informacje zapraszamy na 
www.artcolormodels.pl lub zadzwoń 
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