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2.10  
Micol Daniela Cisterna (Italy) 
-Fashion trends SS/FW, Armani Emilio Pucci, Fendi, Gucci.  
 
3.10  
Felix Shtein (Israel) 
-Textures in creative, art, fashion make-up 
 
4.10  
Vincent de Monfreid (France) 
-Special effects in make-up, airbrush technic, fantastic look  
 
5.10   
Anna Zenkovska (Poland) 
-Trends in bridal look, hairstyle 
 
5.10   
Nina Gorlushko (Russia) 
-Art make-up and body-art, aqua technic and UV colour. 
 
 6. 10   
Denis Skakunov (Russia) 
-Full fashion look - concept and idea, inspiration, collages, face chart, accessories.  
Hairstyle and make-up. 
 
7. 10   
Denis Kartashev (Russia) 
-Tendency in commercial make-up and fashion creative make-up 
 

Jesteś profesjonalistą, ale nudzi Cię już codzienna praca w salonie ? 
Marzysz o tym, żeby stworzyć własną kolekcję stylizacji, ale nie wiesz od 
czego zacząć ? 
Uwielbiasz oglądać modne gazetki i chcesz, żeby zdjęcia z Twoimi 
stylizacjami też były w nich publikowane ? 

 
W takim razie na Ciebie czeka 
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· Raz w roku, w Grecji  odbywa się jedno z czołowych wydarzeń w branży mody i stylu- 
Międzynarodowy Kongres Stylistów. To unikalne wydarzenie w obrębie piękna, które 
połączyło najsławniejszych specjalistów stylu mody, wizażu, fryzjerstwa i fotografii.  
Czołowi mistrzowie z Włoch, Izraela, Korei Południowej, Polski Francji i Rosji chętnie dzielą się 
swoimi cennymi doświadczeniami. 

· W ramach Kongresu odbywają się seminaria, szkolenia, pokazy, sesję zdjęciowe. 

· Cel Kongresu to dać możliwość uczestnikom poczuć się dobrze w atmosferze i świecie 
stylizacji mody, fryzjerstwa i fotografii, a także poznać technikę i nowości znanych mistrzów. 

· Tematem Kongresu jest FASHION i wszystko co z nim związane. Celowe audytorium, to 
młodzi, ambitni styliści, fryzjerzy i fotografowie, którzy pragną oderwać się od szarej 
rzeczywistości i zacząć tworzyć rzeczy swoje, niesamowicie abstrakcyjne i nowe, wyrażając 
siebie poprzez zawodowe umiejętności.  

· Takie spotkania są bardzo ważne i dla fryzjerów, i stylistów z dużym zawodowym 
doświadczeniem, którzy już chcą przekazać swoją wiedzę innym, ale jeszcze nie potrafią 
skrystalizować swoich pomysłów w całości (makijaż –fryzura -zdjęcie-publikacja). 

· Kongres daje możliwość i jednym, i drugim popracować razem ze znanymi fryzjerami, 
fotografami i wizażystami , stworzyć swoją pierwszą własną kolekcję, którą można później 
wykorzystać w swoim portfolio. Na szczęście wszystko temu sprzyja : i pogoda, i natura, i 
ludzie. Kongres jest organizowany tak, że uczestnicy maja możliwość nabyć nowe 
doświadczenia i od razu spróbować ich w praktyce. Na kongresie pracują zawodowe modelki, 
które wspierają odtworzenie inspiracji zespołu fotograf -wizażysta -fryzjer.  

· Również uczestnicy mogą wziąć udział w backstage Show-programów FASHION, które 
odbywają się w ramach Kongresu oraz wyjechać na plenerową fotosesję nad bajecznie piękne 
wybrzeże  

· Jak powiedziała jedna z uczestniczek Kongresu: „ Najlepsze jest to, że i wykładowcy, i studenci 
mieszkają razem w jednym hotelu, chodzą razem do restauracji i na plażę, pracują i 
odpoczywają też razem, czyli relacje pomiędzy nimi układają się bardzo przyjaźnie, a wymiana 
doświadczeń trwa prawie całodobowo”.  

 

  

Tygodniowy udział w Kongresie – inspiracja i niesamowite wrażenia na cały rok, do następnego 
Kongresu! 


