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Un mini-îndrumar despre un subiect uneori dificil de abordat:  
etica şi comportamentul profesional în arta realizării machiajului.  

De Mirela Vescan, make-up artist 

ETICA ÎN   
   machiaj
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M
achiajul este perceput ca o activita-
te abstractă, creativă și, practic, la 
îndemâna oricui. Precum un fascicul 
de raze care atrage mulți curioși. 
Însă, uneori, lumina orbește și unii 
pierd direcția. Dacă ar fi să mă gân-

desc la machiaj ca la un sistem solar, ar fi Soarele în cen-
tru și multe planete s-ar învârti în jurul lui: Comunicarea, 
Istoria artei, Igiena, Rezistența, Imaginația, Creativitatea, 
Acuratețea, Tehnica etc. Și toate aceste planete cu sateliții 
lor formează universul machiajului și se învârt în jurul unui 
Soare, pe care îl denumim... Etică. De la Etică pornesc toa-
te și se întorc tot la ea, iar cel mai important satelit al Eticii 
este Educația.

Tehnica de comunicare
Etica ar trebui să fie una din trăsăturile definitorii ale tuturor 
celor care muncesc, cu atât mai mult ale profesioniștilor care, 
prin activitatea lor, „invadează“ spațiul intim al unei persoane 
și aici se încadrează reprezentanții nenumăratelor bresle: me-
dicii, esteticienii etc., printre care și... machiorii. Lipsa de etică 
are drept rezultat imediat pierderea clienților sau a jobului, pe 
când o etică ireproșabilă „face să sune telefonul“.

Comunicarea în acest domeniu are două sensuri: for-
mală (de la client spre make-up artist) și invers, adică infor-
mală (de la make-up artist spre client). În urma unei discuții 
se pot afla detalii despre persoana care solicită un machi-
aj, se pot transmite date despre eveniment, vestimentație, 
gusturi personale, dorințe, așteptări și nevoi. Make-up ar-
tistul trebuie să știe să asculte și să țină cont de aceste 
aspecte. Toate informațiile pe care machiorul le află sunt 
înmagazinate într-un sertar al minții, iar discreția este un 
aspect important al comunicării.

Respect pentru profesie
Istoria artei este frumoasă, vastă, dificil de asimilat glo-
bal, însă nu imposibil de structurat pe capitole, epoci și 
curente. De la Egiptul Antic, Roma și Grecia Antică, până 
la teatrul Kabuki, ritualurile Mata Kali și machiajul contem-
poran. Dintotdeauna machiorii au fost prezenți, s-au adap-
tat vremurilor, s-au instruit, au avut mereu trusa alături și 
zâmbetul pe buze.

Am învățat din istorie unde poate duce lipsa de igienă, 
iar pericolele care amenință sănătatea pielii sunt din ce în 
ce mai agresive. Ca să previi apariția oricărei neplăceri, 
trusa trebuie dezinfectată după fiecare machiaj: există 
raze ultraviolete pentru accesorii și soluții revoluționare 
care se pulverizează peste toată trusa și peste toate far-
durile, fără să le afecteze. Personal am văzut make-up 
artiști fără manichiură îngrijită, care țin pensulele în dinți 
(ca pictorii), care refolosesc bureții de unică folosință 
spălați sau nu, ori care lipesc în imediata apropiere a 
ochilor benzi adezive pentru papetărie. Și lista poate con-
tinua: uită să demachieze tenul înainte de realizarea ma-
chiajului, nu dezinfectează trusa, nu respectă termenele 
de valabilitate ale picăturilor pentru ochi etc. Așadar, nu 
mai este de mirare că o cabină de machiaj poate deve-
ni un generos „mediu de lucru“ pentru microbiologi, însă 
într-un mediu etic din punct de vedere profesional, aceste 
lucruri nu trebuie să se întâmple. 

Adaptare din mers
Rezistența fizică și mentală pot deveni un avantaj al unui  
make-up artist, iar mediile de lucru variază de la un job la 
altul. De exemplu, am realizat o ședință foto de 40 de ore 
în deșertul Sahara, alta pe o ambarcațiune în Marea Roșie 
(deși aveam rău de mare), am avut una chiar într-un autocar 
în mers, pe semiîntuneric (la Polul Nord), în criză de timp 
și în diferite alte forme de stres. Autoeducația m-a ajutat  
să-mi placă aceste aventuri, ba mai mult, să mi se pară firești. 
Au fost persoane pe care le-am fardat cu greu din cauza 
emoțiilor. Aș putea povesti despre un rege, un mare campi-
on sau un artist renumit, nu am să o fac însă pentru că nu 
mă lasă etica... Suntem oameni, fiecare avem sensibilitățile 
noastre și trebuie să știm să le controlăm. Dacă vrem să 
practicăm arta machiajului este necesar să facem sport (tru-
sa este uneori uriașă), să avem un mod de viață sănătos și 
să ne adaptăm cu naturalețe fiecărei situații.

Imaginația este rodul 
a ceea ce ai citit, vă-
zut și învățat. Noi ne 
specializăm continuu, 
ne informăm și ținem 
pasul cu noutățile din 
domeniu. Imaginația 
și creativitatea sunt 
două elemente care 
se pot dezvolta cu 
o viteză amețitoare, însă au nevoie de un impuls, de 
autodepășire și de dorința de a ieși din tipare. Este 
foarte greu astăzi, când tendința este aceea de a farda 
„la fel“, iar repetarea aceleiași rețete duce la o unifor-
mizare generală. Oricând poate fi momentul pentru un 
nou început. De exemplu, se pot studia zilnic colecțiile 
unei designer, un parfum, o marcă de produse, lucrări-
le unui pictor sau ale oricărui alt artist; există biblioteci, 
librării și Internet, totul este la vedere și, pentru cine 
vrea cu adevărat să evolueze, există și timp.

Acuratețea este ca un automobil de lux care te conduce 
spre un portofoliu de calitate, spre colaborări constante, 
spre notorietate și expresivitate. Tehnica actuală este 
revoluționară, mereu în schimbare, dar riguroasă. Dacă 
nu o stăpânești, nu poți fi profesionist, nu poți avea vi-
teză și individualitate. Tehnica presupune să cunoști 
fiecare produs în parte, de la compoziție, modul de 
folosire, până la poziționarea lui în etapele machiajului. 

Iată că am descris cel mai etic univers, cu planete alini-
ate corect. Și să nu uităm un lucru: noi, make-up artiștii, 
suntem cei care lucrăm permanent cu frumosul. Avem 
cea mai spectaculoasă meserie care există și, de fapt, 
putem vorbi despre un mod de viață. Iată un citat situat 
la granița dintre vechi și nou: „Frumusețea te trezește 
la viață“. Atât de simplu, atât de adevărat și de actual.
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