
 
 

 

 
II KONGRES MAKIJAŻU  

12 kwietnia 2014, Hala Stulecia, Wrocław 
Sala wykładowa C 

 

GŁĘBOKO OSADZONE OCZY. CHARAKTERYSTYKA I SPOSOBY KOREKTY 
12.04.2014 

10:00 – 11:15 

Prelegentka: Irina Brailian-Kovalchuk 

Wykład z pokazem będzie obejmował m. in.: fizjologiczne formy, rozmiary, rozstawienie 
między sobą oczu, ogólne kryteria, sposoby korekty, kolory, nasycenie barw makijażu oczu 
głęboko osadzonych. Prelegentka omówi także kwestie: czy makijaż powinien być matowy 
czy błyszczący, jaśniejszy czy ciemniejszy, a także dekorowanie przy makijażu fantazyjnym 
oczu głęboko osadzonych. 

OCZY MAŁE. CHARAKTERYSTYKA I SPOSOBY POWIĘKSZANIA 
12.04.2014 

11:30 – 13:00 

Prelegentka: Ewa Filipecka 

Opanowanie sztuki korekcyjnego makijażu powiek wymaga zrozumienia zależności między 
wielkością, kształtem, sposobem osadzenia gałki ocznej a miejscem i techniką nakładania 
odpowiednich kolorów cieni. Podczas wykładu prelegentka opowie o tym, jak z małych oczu 
wydobyć to, co najpiękniejsze. 

OCZY BLISKO I DALEKO OSADZONE. 
CHARAKTERYSTYKA I SPOSOBY KOREKTY 

12.04.2014 

13:15 – 14:30 

Prelegentka: Irina Brailian-Kovalchuk 

Podczas wykładu zostanie przeprowadzona analiza rozstawu oczu, prelegentka omówi 
modelowanie oczu szeroko rozstawionych i blisko osadzonych. Poruszone zostaną także 
kwestie doboru kolorów w makijażu tego typów oczu oraz korekta kształtu brwi przy 
oczach szeroko rozstawionych oraz blisko osadzonych. 

WPŁYW BUDOWY OCZU NA WYBÓR BARWY I NASYCENIE MAKIJAŻU 
12.04.2014 

14:45 – 16:00 

Prelegentka: Jolanta Wagner 

Dobór odpowiedniej barwy do makijażu oka to jeden z najbardziej problematycznych 
elementów makijażu. Często popełniamy błąd w wyborze koloru i jego nasycenia, na 
przykład zbyt ciemny lub zbyt jasny odcień cienia. Wybieramy makijaż, w którym modelka 
na okładce magazynu wygląda pięknie, a na naszej klientce efekt jest odwrotny. Kiedy 
makijaż może być błyszczący, a kiedy nie powinien taki być? Dlaczego tak się dzieje i jak 
podejmować odpowiednie decyzje dowiedzą się Państwo podczas wykładu. 



 
 

 

WARSZAT: MAKIJAŻ ODPOWIEDNI DO BUDOWY OKA 
12.04.2014 

16:15 – 17:30 

Prowadzący: Jolanta Wagner 

Magdalena Ożga-Panasiuk 

Podczas zajęć wykonamy na podstawie wcześniej zdobytych wiadomości makijaże 
odpowiednie do typów urody osób uczestniczących w zajęciach. Na warsztat należy 
przynieść własne kosmetyki, akcesoria i lusterko 

 
 
 

PRELEGENTKI: 
 
 

Irina Brailian-Kovalchuk (Ukraina) – Wizażystka (EAEA Jolanty Wagner), 
kosmetolog (Wyższa Szkoła Kosmetologii we Wrocławiu),  Właścicielka Szkoły 
Wizażu policealnej EAEA Jolanty Wagner na Ukrainie. Wykładowca w szkole modelek 
Klodel Models, trener narodowych mistrzostw makijażu, juror  narodowych 
mistrzostw makijażu Ukrainy i Polski. Na stałe współpracuje z imprezą „Dni Mody” 
na Ukrainie. Specjalizacja: fotografia kolorowa/czarno-biała artystyczna, moda 
ślubna, make up-no-make up, scena. Zdobywczyni wielu tytułów, w tym: V miejsce 

na Mistrzostwach Ukrainy - KIev 2010, I miejsce na Mistrzostwach Ukrainy - Odessa 2011, 
I miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach Makijażu "Nudelook"  - Gdańsk 2013.  
 

 
Jolanta Wagner – Make-up artist, wizażystka i kreator wizerunku. Wielokrotny 
juror międzynarodowych i ogólnopolskich mistrzostw makijażu. Założycielka 
Europejskiej Akademii Estetyki Artystycznej. Twórca autorskiej linii kosmetyków dla 
artystów makijażu - Jolanta Wagner Professional Make-up Cosmetic. 
 
 

 
Ewa Filipecka – założycielka i właścicielka Akademii Makijażu oraz jej Dyrektor 
Artystyczny, Make up artist, Kreator Wizerunku, certyfikowany trener rozwoju 
osobistego MS TEAM, wielokrotna finalistka Międzynarodowych Mistrzostw 
Makijażu, wykładowca m.in. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz 
Wydziału Kosmetologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. 
 
 

 

Udział w wykładach w ramach II Kongresu Makijażu potwierdzony jest 
Certyfikatem Uczestnictwa. 

 
 
 
 



 
 

 

CENNIK UDZIAŁU W WYKŁADACH I WARSZTACIE 
II KONGRESU MAKIJAŻU 

  
Dostępne w 

biurze targów 
W 

przedsprzedaży* 

1 wykład 
(nie obejmuje biletu wstępu na targi) 

50 zł 40 zł 

Karta wstępu 
(upoważnia do udziału we wszystkich 

wykładach Kongresu, nie obejmuje wstępu 
na warsztat, jest jednocześnie biletem 

wstępu na targi) 

150 zł 130 zł 

WARSZTAT 
(nie obejmuje biletu wstępu na targi) 

120 zł 90 zł 

*Bilety w przedsprzedaży dostępne do 04.04.2014 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE WWW.WIGOR-TARGI.COM 

Organizator: 

 

Główny Partner II Kongresu Makijażu i II Mistrzostw Makijażu Nastolatek 
Europejska Akademia Estetyki Artystycznej 
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http://www.wigor-targi.com/
http://www.eaea.pl/

