
Co je to krása? Odpověď na tuto otázku společně hledali účastníci Mezinárodního kadeřnického 
kongresu italské značky FRAMESI, který se konal ve dnech 25.–28. 9. 2017 v pražském hotelu 
Clarion Congress. Zúčastnilo se ho 1 200 kadeřníků, stylistů a dalších odborníků z více než 37 zemí 
světa pěti kontinentů. Českou a Slovenskou republiku zastupovalo 270 kadeřníků a kadeřnic, 
kteří si nenechali ujít jedinečnou příležitost vidět na vlastní oči 6 velkolepých show 
prezentujících nové módní trendy pro podzim a zimu 2017/18.
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CO JE TO KRÁSA?
Kongres Framesi se do Prahy „vrátil“ 
po 10 letech – mezitím se konal v Bar-
celoně, Berlíně, Dubrovníku, v  Římě, 
na Maltě, v  Madridu či Vídni. Tento-
krát byl postaven na myšlence „Co je to 
vlastně krása“.

Krása je svoboda, životní styl, nad-
časovost, barva, světlo, umění i  ne-
konvenčnost. Záběry technických 
dovedností kadeřníků, které měli 
účastníci možnost sledovat na ob-
řích obrazovkách, občas prostřídaly 
nejen citáty slavných osobností na 
téma krása, ale zejména názory sty-
listů z celého světa. Během citově za-
barvené prezentace kolekce Gentle 
Woman se každý mohl zamyslet nad 
tím, že krásu je třeba hledat přede-
vším v rodině, lásce a přátelství.

Úterý 26. září 
HAIR TOP SELECTION
Hair(E)volution
Giovanni Damiani, který stojí v  čele 
italské skupiny Hair(E)volution, před-
vedl sérii vzdušných účesů plných kon-
trastů v černé a studené či teplé blond. 
Jak je možné, že se jejich kolekce tak 
liší od ostatních? „To je jednoduché. 
Kolekce vytvářejí výhradně kadeřní-
ci napojení na naši akademii. Během 
celého roku se účastní vzdělávání na 
top úrovni a 2x ročně se scházejí, aby 
navrhli úžasnou kolekci pro danou 
sezonu. Jednoduchou a  přizpůsobi-
telnou,“ týmu Framesi vysvětlil Gio-
vanni Damiani.

Passion4Fashion
Italský tým zaujal střídáním objemů 
a brilantními barvami, které kadeřníci 
milují. Jak jeho kolekci ovlivnilo umě-
ní, architektura a design? „Za každou 

Pa
ss

io
n4

Fa
sh

io
n kolekcí Passion4Fashion je projekt, 

který vzniká podobně jako archi-
tektonický návrh. Určíme, kdo bude 
pracovat se světlem, a  vyjadřujeme 
se prostřednictvím různých barev 
a kadeřnických technik. Ale nejvíce ze 
všeho jde o vášeň, která je charakteri-
stická pro Passion4Fashion,“ odpově-
děl lídr skupiny Cristiano Leuzzi.

MixArt
Italská kadeřnická akademie se již 
20 let věnuje speciálnímu projektu, je-
hož cílem je zajistit růst kadeřnických 
salonů prostřednictvím zlepšování 
profesních a  obchodních dovedností, 
nabídky správného servisu klientům 
a  konkurenceschopnosti. Tento pro-
jekt probíhá i v ČR a SR – s vynikajícími 
výsledky, jak potvrzují sami kadeřníci.
Trend StarLIGHT
Inspirací pro novou sezonu je SVĚTLO. 
Nachází se všude kolem nás, pracu-
jí s ním jak umělci, tak stylisté. Světlo 
dokáže zvýraznit krásu každé ženy. 
Rámuje a hladí, zvýrazňuje její čistotu 
a  neposkvrněnost. Čas, prostor i  věk 
ztrácejí svoji důležitost. Studené a in-
tenzivní světlo poukazuje na detaily 
účesu, linie a  především vibrující in-
tenzivní a brilantní barvy. Outfity po-
hlcují světlo a zvýrazňují tvary. Nebo ho 
naopak odrážejí a oděvy pak září, i když 
není tma. Stejně jako účesy, které žijí ze 
třpytu a kontrastu, ze šerosvitu a stínu.

Ředitel týmu MixArt Gigi Guerre-
tta považuje Prahu za svůj druhý do-
mov, protože tu často vede semináře 
a workshopy. Základem krásy je podle 
něj světlo. „Žena trendu StarLight má 
velkou sílu a  energii. Touží po pán-
ském stylu, ale nechce se vzdát své 
ženskosti. Tato kolekce si všímá de-
tailů a  současně je velmi spontánní. 
Účesy se snadno nosí a vypadají velmi 
přirozeně. Hlavním cílem jak ve stři-
hu, tak ve stylingu je nadchnout kaž-
dou ženu tak, aby si je vybrala. Barvicí 
techniky jsou velmi jednoduché, ale 
musí podporovat koncept kadeřníků 
Framesi, tedy krásu. Každý jednotlivec 
– žena i muž – se musí cítit mimořád-
ně krásný,“ popisuje.

Středa 27. září 
ITALIAN STYLE 
DAY & GUEST
Italian Style je vzdělávací projekt zná-
mý po celém světě. Na co bude zaměřen 
příští rok, prozradil jeho koordinátor 
Luca Gennari. „Vždy se zaměřujeme 

Událost

KKP_listopad_2017.indd   79 24.10.2017   11:12:07



80 LINDA

na vzdělávání v barvicích a střihacích 
technikách, které jsou základem 
aktuálních trendů.“

K technikám střihu má co říci spe-
cialista na stříhání Leonardo Minelli: 
„Klíčovým faktorem je možnost při-
způsobení. Střih by měl působit ori-
ginálně a  úprava účesu by měla být 
snadná. Kadeřníkům se s technikami 
Italian Style skvěle pracuje, protože 
jim zaručují excelentní výsledek.“

Podle uměleckého ředitele Frame-
si Gianni Lodiho jsou současné účesy 
jednodušší a měkčí a hlavně šik. „Bar-
va a konečná úprava zvyšují hodnotu 
každého střihu. Techniky foukání 
jsou zaměřeny na spontánní, plynulý 
vzhled. Velký význam má v této sezo-
ně ženskost, a  nemusí jít o  předna-
stavenou představu krásy, jak bývalo 
zvykem. Konečným cílem je měkký 
a zářivý vzhled vlasů. Ženy se chtějí cí-
tit krásné a naším cílem je zdokonalit 
jejich krásu, a přitom respektovat je-
jich osobnost.“

CZECH&SLOVAK 
CREATIVE TEAM
Hostem kongresu byl také tým tech-
nologů Framesi, v  rámci něhož vy-
stoupili Sebastian Nemi a  Katarína 
Bulíková, které velmi dobře znají čeští 
a  slovenští kadeřníci Framesi ze se-
minářů a  workshopů v  obou našich 
zemích. Tým vedl Armando Petracci, 

který se pochvalně zmínil o nové barvě 
Framcolor Bold, jež letos značka Fra-
mesi s  úspěchem uvedla do salonů. 
„Ve srovnání s  obdobnými barvami 
má vysokou odolnost. Odstíny jsou 
živé, protože jsou vyrobeny z přímých 
pigmentů. Mají vysoký obsah vyživu-
jících složek, které zvyšují přilnavost 
barvy. Proto Framcolor Bold patří 
mezi odolné barvy umožňující tvorbu 
široké řady zářivých odstínů.“

ITALIAN STYLE FRAMESI
Tato skupina, kterou tvoří tým stylistů, 
kadeřníků, marketingových odborníků 
a sociologů, působí již od roku 1979. Je-
jich cílem je vytváření celkové image, 
která odráží životní styl a  postavení 
člověka. Tým prezentoval účesovou 
kolekci značky Framesi pro podzim 
a zimu s názvem Gentle Woman.
Trend GENTLE WOMAN
Jak již napovídá název, tento trend 
obsahuje ingredience, jako jsou žens- 
kost, jemnost, měkkost a  pohodlí. Na 
účesech nenajdete žádné rušivé prvky, 
jsou v dokonalé harmonii s oblečením. 
Žena trendu se touží odlišit, a dosahuje 
toho překvapivým způsobem – vrací se 
ke klasice ve své nejrafinovanější ver-
zi inspirované anglickým dvorem. Styl 
není výsledkem studie, ale je vrozený. 
Střih vlasů je vytvořený pomocí spe-
ciálních kadeřnických technik, se za-
chováním přirozeného pohybu. Z ba-

rev zaujme nový fialovomodrý a kávově 
hnědý odstín Eclectic Care.

ITALIAN STYLE ENERGY
Tato skupina vznikla v roce 1998 a pre-
zentuje street styl a jednoduché kadeř-
nické techniky. Cílem skupiny je dát 
kadeřníkům volnou ruku v  kreativitě 
a možnost nabídnout klientům poho-
dlné účesy s  velmi snadnou úpravou. 
Její kolekce obsahují mladistvé, ležérní 
účesy, okořeněné italským vkusem. Na 
kongresu tým předvedl účesy z trendu 
Mystic Heroes.
Trend MYSTIC HEROES
Středověcí hrdinové se stali motivem 
trendu, ve kterém bojovná žena do-
bývá město svým divokým a současně 
velmi ženským vzhledem. Obléká se do 
kůže, přilnavého pláště a vysokých bot. 
Černé nýtování, náramky a řady řetíz-
ků zdobí oblečení i doplňky. Tajuplné 
outfity perfektně ladí s béžovými blond 
vlasy a kovově šedými akcenty, řadou 
dalších blond odstínů či klasickou čer-
nou. Velký důraz je kladen na zdraví 
vlasů, měkkost a zářivý vzhled.
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Na závěr vystoupil Fabio Franchina, 
prezident nadnárodní společnosti Fra-
mesi S.p.A., který zhodnotil oba dva 
dny a prozradil, že příští kongres Fra-
mesi se uskuteční v roce 2018 ve špa-
nělské Valencii.

Kongres sice skončil, ale pro ka-
deřníky nyní všechno začíná. Měli by 
se blíže seznámit s  účesovými trendy 
a krok po kroku si je osvojit. Tak do-
konale, aby je mohli během dlouhých 
podzimních a  zimních dní nabízet 
svým klientům. S tím jim pomohou sé-
rie školení účesových trendů Framesi, 
které se konají po celé ČR a SR.

Text: ITALY STYLE LINEA, s.r.o.
Foto: Lukáš Hausenblas
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