
Celá stáž byla rozdělena do tří dnů, kdy se všichni zúčastnění za pomoci 
odborníků na slovo vzatých seznamovali se zákonitostmi tvorby kolekce. 
Průvodci jim byli Nina Krajčo a Honza Balcařík - kadeřníci, Adriana Bartošová – 
vizážistka, Lenka Pavlů – stylistka a Maya Lískovec Duljevic – fotografka. Všichni 
účastníci stáže se učili jak probíhá celý proces vytváření kolekce, od nápadu až 
po realizaci... od volby střihu, správného výběru fotografa, stylingu a make-upu 
tak, aby byla výsledná práce perfektní. 

Jsme velmi rádi, že jsme mohli být u toho. Tato stáž je velmi ojedinělá a předávání zkušeností 
dál je velmi cenné a věříme, že tato stáž měla u všech zúčastněných velký úspěch. 

A jak se na stáž dívá Eliška Smrčinová?
Stáž se mi velmi líbila. Ještě nikdy jsem se neúčastnila focení v takovém prostředí a u vzniku 
kolekce od samého počátku jsem byla poprvé. Pracovala jsem v týmu s mnohem zkušenější 
kadeřnicí a jak ona, tak Nina i Honza mi hodně pomáhali a naučila jsem i něco nového. Následná 
spolupráce s vizážistkou a fotografkou byla zábavná, bavilo mě dívat se na celý ten proces 
vzniku kolekce. Už se těším, až dostuduji a všechny získané zkušenosti budu moci využít.
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Zažít tvorbu kolekce, od 
návrhu až po konečné 
fotografi e. To je sen mnoha 
kadeřníků a my jsme rádi, že 
jsme mohli tento sen jednomu 
z vás ve spolupráci s Bomton 
Academy splnit. Svého 
splněného snu se dočkala 
Eliška Smrčinová, studentka 
3. ročníku Středního 
odborného učiliště v Karlíně.

Den 1
Účastníci se seznamují 

s tím, jak poznat dobrého 
vizážistu, stylistu 

a fotografa, co je potřeba 
udělat pro úspěšnou 
týmovou spolupráci. 



Den 3
Stáž vrcholí, schází se 

opět kompletní tým 
a pod vedením Niny 

a Honzy se účastníci 
učí komunikovat 

s vizážistkou, stylistkou 
a fotografem. Probíhají 

závěrečné úpravy, 
styling a jde se na 

focení. 

Den 2
Účastníci stáže probírají 
své nápady na účes, 
seznamují se s modelkami, 
probírají jednotlivé 
nápady a hledají inspiraci 
v různých časopisech, na 
internetu apod. a jejich 
úsilí se odráží ve vytvoření 
tzv. moodboardu, který 
ukazuje přibližný směr, 
kterým chtějí jít. Se 
svými nápady seznamují 
stylistku, aby mohla 
přinést vhodné oblečení 
a doplňky.
Eliška barví modelku.
Eliška a Lenka kontrolují 
postup barvení.
Eliška a Lenka se radí 
s Ninou nad dalším 
postupem střihu. 


