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Przed stylizacją                                         Po stylizacji

Stylizacja 
karnawałowa

Przed nami tradycyjny czas bali i zabaw. Aby stworzyć swo-
ją wymażoną kreację warto wcześniej ją przemyśleć i samej 
(lub z koleżanką krawcową) przy niej popracować. Oprócz 
świetnej zabawy przy tworzeniu, mamy pewność, że będzie-
my mieć niepowtarzalną kreację  według najnowszych tren-
dów. Aby Paniom w tym pomóc, skierowaliśmy prośbę do 
fachowców w dziedzinie wizażu i stylizacji: Pani Bernardety 
Weber oraz Pracowni Krawieckiej Renaty Weber.

Projekt Pani Renaty
Każdy pomysł ma swój początek. Pierwsza myśl jaka przyszła mi do głowy to kupno nowego materiału (szybka i najprostsza 

wersja), lecz nie ukrywam lubię wyzwania i czerpię satysfakcję z tworzenia. Poszukiwania się udały. W szafie przyjaciółki znala-
złam sukienkę, a właściwie duży kawał tkaniny. To była sukienka ciążowa. Okazja nie lada, dużo dobrej, nie zniszczonej tkaniny. 

Propozycje Pani Bernadety 
Po obejrzeniu  niemodnej, bezkształtnej sukienki zaproponowałam stylizację łączącą dwa style: retro i gotyk. Sukienka faso-

nem nawiązuje do lat 60-tych. Linia  bardzo kobieca. Świadczy o tym podkreślenie talii, dekoltu oraz rozkloszowany dół. Haft 
w stylu gotyckim, w kolorze złoto-srebrnym przełamuje styl retro i nawiązuje do obecnych trendów w modzie.

Realizacja Pani Renaty

Najważniejszym elementem w nowej kreacji jest „dół” czyli pełne koło. Od tego zaczęłam kroić nowy model, z reszty tkaniny 
wykroiłam przód i tył. Przód jest typowym gorsetem z miseczkami. Aby uzyskać efekt powiększonego biustu zastosowałam po-
ziome szczypanki. Dekolt w kształcie „serca” nadał kobiecości sukience. Tył w kształcie głębokiego wycięcia  „V” sprawił, że kreacja  
nabrała wizualnej lekkości. Sukienka z koła najładniej prezentuje się wtedy, kiedy ku dołowi powiększa się jej obwód. Dlatego 
uszyłam osobną halkę z dwoma warstwami namarszczonego, sztywnego tiulu.

Głównym elementem dekoracyjnym tej kreacji jest haft na kanwie, w formie ramienników i szerokiego pasa w talii. 
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Wzór haftu umieszczony jest na Wkładce Projekt haftu: Mariola Grzybek
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ETAPY WYKONANIA MAKIJAŻU WIECZOROWEGO 

-  twarz modelki pokryłam bazą pod makijaż dla wygładzenia skóry i przedłużenia 
trwałości makijażu, 

-  następnie nałożyłam podkład średnio kryjący na całą twarz,  w celu wyrównania 
i wygładzenia skóry. Podkład powinien być najbardziej zbliżony do koloru skóry 
i  odpowiedni do rodzaju skóry. Podkład nałożyłam gąbką. Można to zrobić pal-
cami lub  specjalnym pędzlem. Podkład należy nakładać od środka czoła na boki 
w dół twarzy, nigdy pod włos. 

-  cienie pod oczami rozjaśniłam rozświetlaczem w pisaku, produkt ten powinien być 
jaśniejszy niż podkład i mieć mniejszą siłę krycia,

-  na drobne niedoskonałości, które nie pokrył podkład naniosłam korektor w sztyf-
cie, który ma  większą  sile krycia niż podkład, 

-   dla utrwalenia podkładu i pozostałych produktów na cała twarz, nie omijając po-
wieki górnej  nałożyłam grubym płaskim pędzlem puder sypki, transparentny,

 

Stylizacja i makijaż - Bernadeta Weber
Stylizacja wieczorowa, karnawałowa nie może się obejść bez spójnej fryzury, makijażu oraz dodatków.  Fryzura modelki  wyso-

ka, natapirowana  nawiązuje do popularnych uczesań  z lat 60-tych.  Charakterystyczną cechą makijażu z tamtych lat jest  czarna 
kreska, która w obecnych czasach świętuje wielki powrót. Do klasycznej czarnej kreski dodałam trochę złotego i srebrnego 
błysku, aby makijaż stał się bardziej wieczorowy i również nawiązywał do aktualnych trendów. Piękne, kształtne  usta modelki 
pokryte są klasyczną czerwienią. Czerwona szminka w makijażu to jak lakierowane szpilki na cienkim, dziesięciocentymetro-
wym obcasie w ubiorze. Czerwień pomadki niewątpliwie najbardziej pasuje do makijażu wieczorowego. Pięknymi  dodatkami  
sukienki są bogate hafty na pasie i ramionach. Dopełnieniem stylizacji są kolczyki, bransoletki, wysokie rękawiczki oraz srebrna, 
niewielka torebka. 

Przed Po
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-  drugi cień na środku tęczówki to złoty, dla wzmocnienia wrażenia blasku nałoży-
łam na niego pigment, błyszczący złoty,

- kącik wewnętrzny oka rozświetliłam kremowym opalizującym cieniem,
-  fragment pod łukiem brwiowym rozświetliłam cieniem beżowym, lekko opalizu-

jącym,
-  na powiece dolnej  namalowałam szarym cieniem delikatną kreskę, efekt wzmoc-

niłam czarną kredką,
-   naturalna linię brwi pokryłam ciemno brązowym cieniem w celu  wyrównania 

włosków oraz zwiększenia wyrazistości brwi,

 
-  przedostatnim etapem makijażu oka to czarny wodoodporny eye-liner w pisaku, 

kreskę wyciągnęłam poza kącik zewnętrzny, kreska przy tym kąciku jest wyraź-
nie grubsza,

-  ostatni etap makijażu oka to maskara, najlepiej czarna, szczególnie w makijażu 
wieczorowym, pokryłam rzęsy górne i dolne,

 

-  policzki modelki wymodelowałam różem lekko opalizującym, klasycznie na kości 
policzkowe,  lekko pod skosem, 

-  usta obrysowałam konturówką w kolorze szminki, środek wypełniłam czerwoną 
szminką, dla utrwalenia pomadki  usta można  odbić w chusteczkę, potem przy-
pudrować i nałożyć szminkę jeszcze raz. 

-  następny etap to przygotowanie powieki górnej do aplikacji cieni, użyłam do 
tego bazy pod cienie, produkt ten pozwala wydobyć kolory cieni i powoduje, że 
cienie się nie rozmazują, 

-  pierwszy cień, którego użyłam do makijażu oka to kolor granatowo-szary, na-
niosłam go w kąciku zewnętrznym oka, wyciągając go poza kącik lekko do góry 
i lekko w załamanie powieki,
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 PODSUMOWANIE

Często w zabieganym, codziennym życiu trudno nam znaleźć czas, aby zrobić lub kupić coś oryginalnego, niebanalnego. 
W natłoku fasonów, kolorów i trendów czujemy się zagubione.  Warto wtedy skorzystać z usług wizażysty, stylisty i krawca. Na-
pewno te osoby pomogą stworzyć nam coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. 

Jesteśmy przekonane, że wszystkie kobiety chcą się czuć atrakcyjnie, stylowo i modnie przy zachowaniu swojej indywidual-
ności i osobowości. 

moda przemija, a styl pozostaje - coco chanel. 

  autorką stylizacji i makijażu jest Bernadeta Weber - makijażystka, wizażystka, kolorystka, stylistka

Ukończyła Francuską Szkołę Makijażu Profesjonalnego Wizażu i Stylizacji „SODISPAR” w Krakowie. Współpracuje z Międzynarodo-
wą Akademią Urody Laurel w Warszawie, która prowadzi szkolenia dla profesjonalistów w dziedzinie stylizacji i makijażu.

Od kilku lat zajmuję się wykonywaniem  makijaży upiększających (ślubne, wieczorowe, okazjonalne), makijaży do sesji zdjęciowych,  
makijaży fashion, analizą kolorystyczna  oraz stylizacją sylwetki. Analizę kolorystyczną wykonuje jako nieliczna osoba w Polsce  z po-
działem na 12 typów. Taka analiza pozwala na niezwykle precyzyjne określenie typu urody i indywidualne skomponowanie garderoby. 

Bernadeta Weber chciałaby, aby  Panie, które skorzystają z jej  propozycji stały się bardziej świadome swojej urody, swoich zalet 
i wad. Chce, aby   jej klientki wyglądały współcześnie, modnie, przy zachowaniu swojej indywidualności. Inne stylizacje można zoba-
czyć na stronie www.bweber.pl

autorką i realizatorką projektu jest renata Weber wraz z krawcową ze swojej pracowni.
haft wykonała Weronika kohut, krawcowa z pracowni.

Szycie zawsze było moją pasją i hobby, które przerodziło się w sposób na życie. Od prawie dwudziestu lat prowadzę swoją Pracownię 
Krawiecką. Przez wszystkie te lata starałam się  pogłębiać tajniki kunsztu kroju i  szycia biorąc udział w rożnego rodzaju szkoleniach 
i projektach. Szybkie zmiany w modzie nie  pozwalają na nudę. Chcąc sprostać wymaganiom  klientek ciągle  pragnę się rozwijać. 
Mam nadzieję, że nowe pomysły: współpraca ze stylistką , własny sklep z tkaninami i szeroka kompleksowa obsługa  przyniesie efekty 
i zadowolenie moim klientkom.

www.weberstyle.pl
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Zdjęcia: Fotosprinter /Krzysztof Weber        www.fotosprinter.pl


