Сви би у шминкере

Смер Сценски маскер и власуљар хит протеклог уписног рока. Уз диплому и козметичку
торбицу посао загарантован

ОБРАЗОВНИ профил - сценски маскер и власуљар, који једино постоји у Школи за негу
лепоте, био је апсолутни "хит" протеклог уписног рока. За 30 места, односно једно
одељење, била су заинтересована чак 342 мала матуранта! Деца и њихови родитељи су,
очигледно, увидели колико су шминкери тражени, да и ако не нађу посао одмах, могу да
раде приватно и одлично зараде.

Према речима Веселинке Животић, директорке Школе за негу лепоте, на овај образовни
профил се уписују одлични и врло добри ђаци. Кроз школовање, које траје четири
године, ученици стичу основна теоријска и практична знања уз стално праћење нових
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трендова и технологија. На часовима се посебно развијају креативност, маштовитост и
прецизност ученика, а практична настава је у позориштима и на телевизијама.

- Наши ученици су оспособљени да раде одмах по завршетку школе - каже Животићева. Популарности овог занимања допринео је нови "тренд" да се за свадбе, матуре,
рођендане и друге догађаје, ангажују шминкери. Одлично је и плаћено. Узмете торбицу
са шминком и за сат времена зарадите 50 евра. У ком послу то још има?

Животићева истиче да образовање сценског маскера подразумева оспособљавање за
израду корективне шминке, историјске, карактерне, фантази и боди арт. За израду
комплетне маске ученици, поред специјалних ефеката, раде обликовање фризура и
употребу израђених власуљарских производа - трепавица, бркова, брада, уметака, тупеа
и перика.

Директорка додаје да је велико интересовање и за образовни профил педикир и
маникир, где су уписана два одељења. И овде су места "резревисана" за добре ђаке.

БЕЗ ДОДАТНОГ РОКА
ИАКО је интересовање велико, не планирамо одобрење за упис још једног одељења објашњава Животићева. - Тренутно су места шминкера у позориштима и телевизијским
кућама попуњена, тако да матурантима, углавном, остаје да раде приватно.

Извор: Новости
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