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Literatura, muzica, sculptura, teatrul, pictura, fotografia şi cinematografia 
sunt oficial cele şapte arte, fiecare cu muzele şi valorile sale. Dar cel mai mult 
pe noi, ca machiori, ar trebui să ne intereseze cinematografia. De Mirela Vescan

Machiajul și cultura 
cinematografică



25

O
PI

N
IE

L E S  N O U V E L L E S  E S T H É T I Q U E S  -  M A R T I E / A P R I L I E  2 0 1 6

 F
O

TO
: D

E
P

O
S

IT
P

H
O

TO
S

, A
R

H
IV

A
 P

E
R

S
O

N
A

LĂ
. 

C
inematografia este cea de-a șaptea 
artă, dar le cuprinde pe toate celelalte, 
le adună și le dă mai departe, într-o for-
mă vizuală creativă. Pentru un make-up 
artist este un izvor de informații profe-
sionale și o metodă de exprimare artis-

tică. Avem peste 100 de ani de creație cinematografică, 
putem să-i împărțim pe decenii și să studiem machiajul și 
evoluția lui în societate, pentru că de acolo au început să 
se transmită tendințele.

Marele ecran și influența divelor  
în istoria machiajului
Cu siguranță fiecare a răsfoit la un moment dat un 
album de familie, în care apar doamne elegante care 
zâmbesc timid în fotografii sepia. Fețele lor sunt palide, 
buzele mici și conturate, sprâncenele subțiri, arcuite, 
descendente și ușor patetice, iar părul coafat savant 
cu onduleuri bine lucrate și fixate. Acele doamne erau 
astfel aranjate pentru că pe marele ecran așa arătau 
divele momentului: Mary Pickford, Gloria Swanson, 
Marlene Dietrich, Greta Garbo și multe altele. Femeile 
au folosit tuș pentru pleoape pentru că așa au văzut 
la Veronica Lake, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor și  
Marilyn Monroe. Au purtat ruj nude pentru că l-au fo-
losit Brigitte Bardot și Sophia Loren. A fost o perioadă 
când numeroase femei au renunțat să se mai penseze 
când Brooke Shields a declarat că ea nu o face nici-
odată. Când Cristina Ricci a apărut în film cu un look 
proaspăt și cu „glow“, s-au vândut miliarde de pudre 
iluminatoare. Datorită Angelinei Jolie s-au epuizat sto-
curile de ruj, serum și gloss pentru volumul buzelor. 

Stop-cadru pe tehnică
Multe filme merită văzute, dar uneori poate fi dificil – sunt 
prea multe pelicule și este nevoie de o selecție atentă. 
Există însă câteva titluri de referință 
pentru make-up artiști și este nece-
sar ca aceste filme să fie vizionate și 
studiate. Eu vorbesc acum despre o 
activitate relaxantă, nicidecum despre 
una excesiv de riguroasă, pentru că 
am să încep cu filmul Unora le place 
jazz-ul. Este o comedie spumoasă în 
care o vedem pe Marilyn Monroe, far-
dată după rețeta ei consacrată, dar 
avem și doi mari actori transformați în 
femei (Jack Lemmon și Tony Curtis). 
O transformare la fel de haioasă este 
realizată și în filmul Tootsie (1982) cu 
Dustin Hoffman. În Cleopatra (1963), 
se remarcă un machiaj superb realizat 
de make-up artistul Alberto de Rossi 
special pentru Elizabeth Taylor.

Pelicule de referință
Sunt filme care, cu siguranță, nu 
trebuie ratate, atât pentru ceea ce 
reprezintă ele în istoria contempo-
rană a cinematografiei, cât și pentru 

actrițele care ne inspiră: Sandra Bullock în Miss Con-
geniality (2000), Julia Roberts în Pretty Woman (1990), 
Anne Hathaway în The Princess Diaries (2001) și în The 
Devil Wears Prada (2006), Audrey Hepburn în My Fair 
Lady (1964). Sunt pelicule în care transformările reali-
zate de machiori sunt firești și aspiraționale, par chiar 
ușor de realizat. În realitate însă nu este deloc așa, de-
oarece pentru a reproduce astfel de machiaje sunt ne-
cesari ani de studiu și practică îndelungată.

Toate filmele care poartă semnătura regizorului Tim 
Burton merită vizionate, pentru că el are marea plăce-
re de a transforma actorii prin machiaj. În mod special 
a lucrat cu Johnny Depp. Deci pot fi văzute: Edward 
Scissorhands (1990), Alice in Wonderland (2010), Charlie 
and the Chocolate Factory (2005), Dark Shadows (2012), 
Ed Wood (1984), Sweeney Todd: the Demon Barber of 
Fleet Street (2007), Corpse Bride (2005), Sleepy Hollow 
(1999). Sunt filme în care machiajul are un rol foarte 
important, are forță și personalitate. Cine dorește filme 
din „categoria grea“ poate să vadă The Elephant Man 
(1980), Planet of the Apes (1968), seria The Godfather, 
The Fly (1986), Mrs. Doubtfire (1983), Hairspray (2007) și 
orice film care are în titlu numele Frankenstein.

Înapoi în viitor
Poți urmări o lecție de machiaj „beauty“ în filmul Sucker 
Punch: evadare din realitate (2011), în care o echipă de 
44 de machiori au realizat opere de artă. Au fost publi-
cate chiar și cărți cu machiajele din acest film. În ultimii 
ani industria machiajului a înflorit și a devenit din ce în 
ce mai vizibilă în viața noastră. Este adevărat că tehni-
ca proiecției cinematografice pare că a existat dintot-
deauna, însă acum este de ajuns să vedem cele patru 
filme ale francizei Jocurile foamei și să ne gândim la un 
viitor colorat, la oameni care se joacă creativ cu produ-
sele de machiaj și încearcă rețete stilistice îndrăznețe. 

De pe ecran,  
direct pe stradă
Și în Gardienii Galaxiei (2014) sunt 
promovați eroi colorați, astfel încât 
să nu ne mire dacă în câțiva ani va 
apărea o nouă tendință în industria 
machiajului care va propune consu-
matorilor un fond de ten albastru, 
verde sau fucsia. În economia filmu-
lui, personajele sunt prezentate ca 
atare, însă mesajul pe care-l primim 
este acela că „se poate și altfel“. Din 
ce în ce mai mult se promovează în 
filme rețete de frumusețe cât mai di-
ferite și se va ajunge la un transfer 
al personajelor în „stradă“, ceea ce 
pe noi nu are decât să ne bucure. 
În domeniul nostru necesitatea de a 
viziona filme este evidentă. Iar dacă 
în subconștient se inițiază intere-
sul pentru o anumită tehnică utiliza-
tă într-un film, apare cu siguranță și 
dorința de autodepășire.

MIRELA VESCAN, 
make-up artist


