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How did star t your
adventure
with
the hairdressing?
From early childhood I have
known what I want to
do and who I want to be
in the future. My uncle
is a hairdresser and he
has got his own salon at
the seaside. Every time
I have been visiting this
place, I was staring at his
work and dreaming that
one day I will be a master,
just like him. When I ended
my elementary school
I had not any doubts
about in what direction
my career should go. After
ending my hairdressing
school I moved to Warsaw
and step by step I was
working my way up until
this day- I mean my own
salon.
Supposedly a perfect
haircut is more important
than the most amazing
creation.
Should
the haircut fits to
the personality?
First of all haircut should
be consistence with client
personality and his/her
way of being and lifestyle.
Haircut is much more
than cut and colour, this
is a reflection of spiritual
state of the client. Only
if we find something
which for the client is
most important in life
and we move it on his/her
hair-both on the colour
and shapes of the haircut
we will get an ideal effect,
that is the impression that
the person and haircut is
the same.
From what do you take
inspirations?
I am inspired by
a world which is around
and changing life. I am
very open-minded person
and I like looking at people
and choosing things which
could inspired me in my next
work. I stake on elegant
and simplicity. These things
are completed with world
trends in hairdressing
and exactly education - I am
still learning and getting to
know new techniques both
cutting and dyeing.

What is different in your
studio in opposition
to other exclusive,
hairdressing salons?
First of all Hairmaster
Studio is the place for every
client. In our salon we spare
as much time for glam
clients as for regular person
like Kowalski. Personally
I take up hair of every
clients and I am responsible
for the final effect of each
haircut. We profoundly
believe that our clients
trusting us, will charge
a care of their image. We
do not want to let them
down.
Which celebrities were you
hosted in your kingdom?
In our studio we
hosted people from
first newspapers pages
from music, television
and business branch. Our
regular customers are
among others: Magda
Molek, Justyna Pochanke,
Ewa Bem, Magdalena
Schejbal and others.
You are the stylist in Polish
version of the programme
”How to look good
naked”
Metamorphosis of the image
with the help of haircut is
a big challenge. As a stylist
I try to explore a personality
of the client and suggest
him/her the effect which will
meet his/her expectations.
Generally most of the clients
want to look younger,
more energetic, edgy
or more interesting. Satisfy
a client is exactly the best
price for the stylist. This
programme gives me
the opportunities and this
is amazing!
How can we get to your
studio?
Hairmaster Studio is placed
on Warsaw. Saska Kepa,
next to the city centre
and local communication.
We have been trying to
make a place with climate
far from Warsaw turmoil
but near to the centre
of the city. We invite you
to 16 Dabrowka Street,
apr. 10

Jak zaczęła się Pana
przygoda z fryzjerstwem.
Już od najmłodszych lat
wiedziałem, kim chcę być
i co robić w życiu. Mój
wujek jest fryzjerem, ma
swój własny salon nad
morzem. Za każdym razem,
kiedy go odwiedzałem
przypatrywałem się jego
pracy i marzyłem, ze kiedyś
będę mistrzem tak jak
on. Kiedy skończyłem
szkołę podstawową nie
miałem wątpliwości
w jakim kierunku
powinna dalej skierować
się moja e duk acja.
Po skończeniu szkoły
fryzjerskiej przeniosłem
się do Warszawy i krok
po kroku piąłem się wzwyż,
aż do dnia dzisiejszego,
czyli posiadania własnego
studia.
Podobno doskonała
fryzura bywa ważniejsza
od najwspanialszej
kreacji. Czy fryzura winna
pasować do osobowości?
Fryzura przede wszystkim
powinna być zgodna
z osobowością klienta,
z jego trybem życia oraz
stylem. Fryzura to coś
więcej niż cięcie i kolor,
to odzwierciedlenie stanu
ducha. Tylko wówczas
gdy odnajdziemy to
co dla k lient a jest
w życiu najcenniejsze
i przeniesiemy to na jego
włosy, zarówno na kolor,
jak i na kształt fryzury
otrzymamy efekt idealny,
czyli wrażenie że osoba
plus fryzura to jedno.
S k ą d Pa n
inspiracje?

czerpie

Inspiruje mnie otaczający
świat i zmieniające się
życie. Mam otwar tą
głowę, lubię patrzeć
na ludzi i wyszukiwać
w nich to co mogłoby
mnie zainspirować
w k o l e j n e j p r a c y.
Stawiam na nowoczesną
elegancję i prostotę.
Te g o w s z y s t k i e g o
dopełniają światowe
trendy we fryzjerstwie
oraz oczywiście edukacja
– wciąż bowiem się szkolę
i poznają nowe techniki
zarówno strzyżenia jak
i koloryzacji.

Co odróżnia Pana studio
od innych ekskluzywnych
salonów fryzjerskich ?
Hairmaster Studio to
przede wszystkim miejsce
przeznaczone dla każdego
klienta. W naszym salonie
dokładnie tyle samo czasu
i uwagi poświęcamy
znanym osobistościom jak
i zwykłemu Kowalskiemu.
Osobiście zajmuję się
włosami właściwie
wszystkich klientów i sam
odpowiadam za efekt
końcowy każdej fryzury.
Głęboko wierzymy, że
nasi klienci ufając nam,
powierzają dbałość o ich
wizerunek. Nie chcemy
ich zawieść.
Jakie gwiazdy gościł Pan
w swoim królestwie ?
W naszym studio gościmy
osoby z pierwszych stron
gazet, z branży muzycznej,
telewizyjnej oraz biznesu.
Naszymi stałymi klientami
są miedzy innymi, Magda
Mołek, Justyna Pochanke,
Ewa Bem, Magdalena
Schejbal i inni.
Jest Pan stylistą w polskiej
edycji programu „Jak
dobrze wyglądać nago”
Metamorfozy wizerunku
za pomocą fryzury to duże
wyzwanie. Jako stylista
staram się odkryć osobowość
klienta i zaproponować
mu efekt, który spełni
jego marzenia. Na ogół
większość klientów chce
wyglądać młodziej, bardziej
energicznie, z pazurem,
czy bardziej interesująco.
Spełniać marzenia klientów
to rzeczywiście największa
nagroda dla każdego
stylisty. Ten program daje
mi takie możliwości i to jest
wspaniałe!
Jak trafić do Studia ?
Hairmaster Studio mieści
się na warszawskiej
Saskiej Kępie, blisko
centrum i komunikacji
miejskiej. Staraliśmy się
stworzyć klimat miejsca
z dala od warszawskiego
zgiełku, a jednocześnie
w
bezpośrednim
sąsiedztwie centrum.
Z ap ras z amy na ul.
Dąbrówki 16/10
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