
Davidas Arbidas, vyriausiasis Make Up For Ever Paryžiaus komandos 
vizažistas, įvairiose šalyse dirbantis treneris, vienas iš Make Up For Ever 
ambasadorių, vedė tapybos ant kūno (angl. bodypainting) seminarą.

Buvo pasirinkta jūros tema. Įkvėpimo semtasi iš skirtingų šalti-
nių – mozaikos technika dekoruotos lėkštės, šilkinės suknelės ir baleto 
vandenyje. Nuspręsta paveikslą kurti dviem metodais. Viena kūno pusė 
vaizdavo mozaikos techniką – iš pradžių piešinys buvo piešiamas, vėliau 
spalvinamas. Spalvinti pasirinkti Make Up For Ever dažai „Wet Make-
Up“. Pastarieji skiesti su vandeniu ir maišyti su Make Up For Ever „Color 
Cream“ siekiant gauti intensyvesnę spalvą. Kita kūno pusė buvo tapo-
ma naudojant Make Up For Ever „Wet Make-Up“ ir ant viršaus piešiant 
piešinį. Kad piešinys būtų gyvesnis, išsirinkti birūs, švytintys Make Up 
For Ever šešėliai „Star Powder“ ir blizgūs žvyneliai, primenantys žuvies 
žvynus. Kadangi norėta, jog veidas būtų kaip galima mažiau žmogiškas ir 
labiau atitiktų vandens temą, modeliui buvo įdėti specialūs akių lęšiai.

Ką tik duris atvėrusi nauja „Red by Premium“ parduotuvė Laisvės alėjoje 
Kaune džiugina išskirtinumu. Čia dėmesį patraukia ne tik kruopščiai 
parinkti mados ženklai, bet ir unikalus interjeras. Juk sąžiningumas su 
klientais ir tikrasis prekių ženklų pateikimas prasideda būtent nuo jo: 
Italijos architektų specialiai parengtas projektas atkartoja autentišką Pa-
trizia Pepe ir Nolita stilistiką.

Vengdami bet kokios prabangą imituojančios butaforijos, architektai 
Lietuvos rinkai pristato naują stiliaus ir mados erdvės koncepciją. Verta 
paminėti, kad toks interjeras, koks sukurtas Nolita drabužiams „Red by 
Premium“ parduotuvėje, yra tik antras pasaulyje. Tokio paties dizaino 
erdvė kol kas įkurta tik prabangiajame Dubajuje.

Patrizia Pepe ženklui tenkanti parduotuvės dalis taip pat nenusileidžia 
anksčiau minėtam interjerui. Itališkas minimalizmas čia savitai dera su sieno-
mis, kurias išmargino vietos dailininkų sukurti įmantrūs grafitiniai piešiniai.

Skirtingas interjeras – skirtinga mados filosofija: Nolita drabužiai do-
vanoja pasauliui neišsenkančius audinių ir įmantrių raštų lobynus, o Pa-
trizia Pepe ženklas keri moteriškumą išryškinančiais kūriniais.
Daugiau informacijos: www.premiumfashion.lt
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