
HOGY MI AZ, AMI SOSEM VÁLTOZIK A LONDONI SALON 

INTERNATIONAL NAGYSZABÁSÚ RENDEZVÉNYÉN? AZ, HOGY ITT 

TÉNYLEG MINDENKI TALÁL AZ ÍZLÉSÉNEK, STÍLUSÁNAK, IGÉNYEINEK 

MEGFELELŐ ELFOGLALTSÁGOT, ÚJABB ÉS ÚJABB IZGALMAS 

ÉLMÉNYEKKEL TÁVOZIK, TELE ÖTLETTEL ÉS INSPIRÁCIÓVAL. EZ 

TERMÉSZETESEN 2017 OKTÓBERÉBEN SEM VOLT MÁSKÉPP. 

A kiállításon, vásáron és kisebb színpadokon 
egész nap zajlott a munka, a vendégek 
megismerkedhettek a szakma újdonságaival, a 
standokon pedig mindent kipróbálhattak. 

A Salon International legnagyobb durranásai 
természetesen azok a látványos szemináriumok 
és show-műsorok, melyeket a szakma 
legkiválóbb mesterei és legelismertebb márkái 
varázsolnak a színpadra. Idén is teltházas 
esemény volt a Sassoon Akadémia, a Mahogany, 
Patrick Cameron, a Toni&Guy és Trevor Sorbie 
rendezvénye, de még hosszan folytathatnánk a 
sort. Trevor Sorbie számára igazán érzelmes volt a 
visszatérés, miután több, mint tíz évre visszavonult 
a színpadi munkától. Most Londonban 
megmutatta, milyen újító, inspiráló, friss ötletekkel 
lehet visszatérni ilyen hosszú kihagyás után is. 
Patrick Cameron bebizonyította, hogy miért ő a 
hosszú haj királya. „Easy Classics” kollekciójával 
elvarázsolta a közönséget. A Sassoon Akadémia 
visszatért hagyományaihoz, de teljesen 
újragondolva azt. A Toni&Guy „Futurewise” 
kollekciójával robbantotta fel a színpadot, míg Ky 
Wilson a kifutók világát idézte fel kollekciójával, 
de olyan technikákat alkalmazott, melyet 
könnyedén át lehet ültetni a mindennapos 
szalonmunkába. A Mahogany csapata pedig az 
idén a brit építészet ihlette kollekcióval rukkolt elő. 

Rövid képes beszámolóval készültünk számotokra 
a kihagyhatatlan rendezvényekről, hogy ti 
is részesei lehessetek a Salon International 
felejthetetlen élményének. 

beszámoló

Újabb szenzációs évet zárt a Salon 
International, 40.219 vendég haladt 
át az ExCel London bejáratán, hogy 
három napig a fodrászat szakmai 
nagyjaitól tanuljanak, inspirálódjanak 
és minden újdonságot ellessenek. 
A világ minden tájáról érkeztek 
látogatók és fellépők, senki sem 
akart lemaradni erről a fantasztikus 
rendezvényről. 
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SASSOON ACADEMY
A Z  E G Y É N  Ü N N E P L É S E  A  S A S S O O N  A K A D É M I Á V A L .  A  2 0 1 7 - E S  S A L O N  I N T E R N AT I O N A L 
A L K A L M Á V A L  A  S Z E M É LY R E  S Z A B O T T ,  E G Y E D I  S Z Í N E K  Á L L TA K  A  S A S S O O N  S H O W 
K Ö Z É P P O N TJ Á B A N . 

beszámoló

A fodrászat művészete összefonódott a 
Sassoon márkanévvel, ezért az idei Salon 
International bemutatójuk a gyakorlati 
technikák ünnepléséről szólt. 

GEOMETRIA ÉS 
PONTOSSÁG, 
ez volt a bemutató két kulcsszava.

Ezek a szavak mindenkinél a tipikus 
Sassoon vágást idézik fel, azonban a fő 
koncepció az volt, hogy ezeket az elveket 
különböző stílusokban vigyék színpadra, 
hiszen a show átfogó témája az egyéniség 
ünneplése volt.  

A nemzetközi kreatív igazgató, Mark 
Hayes nyitotta meg a show-t és 
beszédében külön kiemelte az 
egyéniség fontosságát az általános 
trendek felett. Az egyéni szépséget kell 
keresni, elfogadni és ünnepelni.

A HAJNAK 
EGYSÉGBEN 
KELL LENNIE A 
VISELŐJÉVEL. 
- mondta. 

„A személyiségre kell koncent-
rálnunk, a vendég számára kell a 
hajat vágni és festeni, nem pedig 
magunknak. Számomra az, hogy 
mennyire passzol egy frizura, 
sokkal inkább a személyiségről 
szól, mintsem az arcformáról. 
A legjobb fodrászok, akiket 
ismerek rendelkeznek technikai 
képességekkel és kreativitással, 
de ami igazán különlegessé 
teszi őket, az az empátia. Muszáj 
kapcsolódnod, együtt érezned a 
személlyel, aki ott ül a székedben, 
és képesnek kell lenned 
kommunikálnod vele, legyen szó 
modellről vagy szalonvendégről.”
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Festéssel indították a bemutatót, 

Edward Darley és nemzetközi csapata 

a Sasson festési hagyományait 

képviselték. Edward elmagyarázta, 

hogy „a hajfestés kézművességét 

szeretnék ünnepelni”. Kiemelte, 

hogy a precíziós festésre kívánnak 

összpontosítani, és a művészi 

geometria új generációját életre 

kelteni. „Vissza akarunk térni 

azokhoz az alapokhoz, amikről 

ismertek vagyunk.” – mondta. „Ez 

nem merül ki a precíziós vágásban, 

hiszen a festési technikáink is régi 

hagyományokkal rendelkeznek. El 

akarunk mozdulni az ombrétól és a 

szabadkéz festési technikáktól, újból 

a geometriát és a precíziós festést 

szeretnénk ünnepelni. A geometriai 

megközelítésről szól minden, 

függetlenül attól, hogy milyen 

folyékony a végeredmény.”

A bemutatómodellek sorozata 

következett, akik egyedi színeket 

személyesítettek meg. Nem volt egy, 

mindenre ráhúzható trend, csupán 

gyönyörű árnyalatok felvonultatása. 

A vibráló őszibaracktól és a szuper-

természetes réztől a halvány 

vászonfehéren keresztül egészen az 

ezüstszürkéig, minden modell azt az 

érzetet keltette, hogy itt minden róla 

szól, ő a középpont. A vágó szekciót 

Mark vezette, ahol a kulcstéma 

továbbra is a személyiség és precízió 

voltak. „Ez nem trendvezérelt.” 

-magyarázta Mark a közönségnek. „Az 

individualizmusról és az eklektikáról 

van szó. Rengeteg dolog közül 

lehet válogatni, belecsempészni a 

munkánkba, és ez igazán izgalmas.” 

A „sokoldalú geometria” koncepciót 

alkalmazták a vágásokra és a 

színekre is, ezt összepárosítva a 

precíziós technikákkal, függetlenül 

attól, hogy a végeredmény mennyire 

„természetes hatású”. A színpadon 

sokféle megjelenést mutattak be; a 

szelíd, androgün modellektől kezdve, 

a hippi-ihletett bohó stíluson át 

egészen a klasszikusabb Sassoon 

bob formákig, minden megtalálható 

volt. 

Miután az élő bemutató véget ért, 

egy őrületesen látványos show-

val kápráztatták el a közönséget, 

ahol a Sassoon Akadémia legújabb 

kollekciói álltak színpadra. A „Kooky” 

vagyis „Furcsa” névre hallgató 

kollekció, mely egyszerre vintage és 

eklektikus, a „Neonoir”, amely erősen 

futurisztikus, a „Mondaine”, mely 

Cristobal Balenciaga kreativitását és 

újító tehetségét ünnepli, valamint a 

„Jejeune” vagyis „Naiv”, amely a nem-

konformista stílus sokszínűségét 

képviseli. 

A HJ ügyvezető igazgatója, Jayne 

Lewis Orr azt mondta: „ A Sassoon 

show minden évben teltházas 

rendezvény, ahol a közönség mindig 

kiéhezett a Sassoon Akadémia egyedi 

oktatási kultúrájára és hagyományára. 

A ma bemutatott fazonok és színek 

mindenki számára nyújtottak újat. 

Az egyén ünneplése pedig, melyet 

az idén a Sassoon csapata képviselt,  

minden szalon stylist számára 

kulcsfontosságú lehet.”

beszámoló
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beszámoló
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A Mahogany a tökéletes vágásokról és 
festésekről ismert, precíziós vonalak 
és feltűnő árnyalatok. Ezúttal azonban 
kevesebb szó esett a tompa élekről 
és sima vonalakról. Sokkal inkább 
a görbe, puha, lágy, természetes 
textúrák szépsége volt kiemelve. Ha 
körbenézünk az aktuális trendekben, 
az a tendencia, hogy a középpontban 
a hiper-perszonalizáció és az egyén 
áll. Ezzel szemben a Mahogany 
minden egyes frizurája megállná a 
helyét a hétköznapi szalonmunkában, 
az idei évben kommerszebb vonalat 
képviseltek, mint eddig azt megszoktuk 
tőlük. A kollekciót brit ikonok ihlették, 

mint Zaha Hadid építészeti stílusa, Sir 
Henry Moore szobrai és Joanna Lumley, 
a ‘70-es évek híres TV sorozatából, 
a Purdey - The New Avangers-
ből. A Mahogany művész csapata 
élőben mutatta be a Curve-Linear 
kollekciót, melynek színpalettáján 
a szőkétől a sötétszürkéig minden 
megtalálható. A vágások ívelt vonalát 
világosabb panelekkel és körkörös 
fókuszpontokkal emelték ki, így 
emelve a frizura drámaiságát. A 
vágások minden esetben drámaiak, 
ugyanakkor lágyan követik a fejformát, 
ahogy az a Mahogany hagyományaira 
jellemző. C alakú paneleket leválasztva 

játszanak a hajhosszal, meghagyva 
a természetes textúrát, hogy a 
frizura könnyed, nőies megjelenést 
sugározzon. A HJ ügyvezető igazgatója, 
Jayne Lewis Orr azt mondta: “A 
Mahogany szemináriumok mindig az 
inspiráló vágás és festéstechnikákról 
szólnak, és ez idén sem volt másképp. 
A megjelenés egyszerre volt drámai 
és szépséges, rengeteg különleges 
technikát láthattunk, melyet a 
vendégek a későbbi szalonmunkában 
hasznosíthatnak. A Mahogany idei 
szemináriumán a mesterek új szintre 
emelték a kreativitás határait.”

A  M A H O G A N Y  K I S Z É L E S Í T E T T E  A  H ATÁ R A I T ,  M I K O R  A  2 0 1 7 - E S  S A L O N  I N T E R N AT I O N A L 
A L K A L M Á V A L  B E M U TAT TA  L E G Ú J A B B  K O L L E KC I Ó J ÁT ,  M E LY  A  “ C U R V E  -  L I N E A R ”  N E V E T  K A P TA . 

     MAHOGANY 

A görbe mögött
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beszámoló

PATRICK 
CAMERON A SHOWMAN SZÓ SZERINT 

EGYSZERŰVÉ VARÁZSOLTA A 
DOLGOKAT A 2017-ES SALON 

INTERNATIONAL BEMUTATÓJÁN, 
UGYANIS A KÖZÉPPONTBAN A “LÉNYEG” 

ÁLLT. Ő A HOSSZÚ HAJ MESTERE, ÉS A LONDONI 
SHOW ALKALMÁVAL BE IS BIZONYÍTOTTA, 

MIÉRT Ő A FENSÉGES ALKOTÁSOK LEGNAGYOBBJA, 
HISZEN BEMUTATÓJÁN IS A FODRÁSZMŰVÉSZET 

ELŐTT TISZTELGETT.

    “A klasszikus megalkotása“
Patrick Cameronnal 
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beszámoló Az “Easy Classics” kollekció, amely az eseményen debütált, tíz 

elegáns stílust mutat be, természetesen mindegyik Patrick 

védjegye szerint egyszerű lépésekkel megalkotható, 

okos és időtakarékos technikákkal kivitelezhető. “Ezzel a 

kollekcióval vissza szeretném adni a hatalmat a fodrász 

kezébe,” -mondta a közönségnek, “így magabiztosnak 

érezhetitek magatokat akkor is, ha hosszú hajjal dolgoztok. 

Manapság a szalonvendégek 60-70%-a hosszúhajú, ezért 

nagyon fontos, hogy tudd, hogyan dolgozz vele. És itt jövök 

én a képbe.” - nevetett. Az első négy modell copfot viselt, 

és Patrick bemutatta, hogyan lehet sokoldalúan de mégis 

egyszerűen stylingolni a frizurát. Különböző hangulatok, 

kiegészítők és textúrák tették izgalmassá az egyszerű 

copfokat. A mester csomózott, csavart és szőtt, és alig 

néhány perc alatt a textúrált mohikántól kezdve a Brigitte 

Bardot ihletésű rockabilly-ig minden 

stílus életre kelt a színpadon. A show második felében 

Patrick drámai formákat és struktúrákat alkotott. 

Lélegzetelállító stílusokat hozott létre, a megjelenés 

minden esetben elegáns, csillogó, mint egy klasszikus 

Álom luxuskivitelben. Három összefonódó lófarok és egy 

aszimmetrikus, hullámos tincs. Volt még egy klasszikus, 

elmaradhatatlan Patrick Cameron védjegy, az úgynevezett 

15 másodperces fejtetőre fésült frizura, amelyet a 

“legegyszerűbb megjelenésnek” nevezett. Egyszerű, 

elegáns kontyot készített egy kontybetét fánk segítségével. 

Azt tanácsolta a közönségnek, hogy ez a fajta konty kitűnő 

lehet azok számára, akik hajhosszabbítással rendelkeznek, 

mert így kevesebb nyomást gyakorolnak a hajra, vagy 

azon menyasszonyok számára, akik frizurát szeretnének 

változtatni a nagy nap folyamán. A show zárásaként 

Patrick a színpadra hívta mind a tíz bemutatómodelljét 

- fontos hozzátenni, hogy mindet saját kézzel, kevesebb, 

mint két órán belül készítette - egy koreografált, elegáns 

bemutató erejéig, ahol a közönség ismét megcsodálhatta 

az egyszerűségében gyönyörű és klasszikus alkotásokat.
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   Easy Classics, avagy a klasszikus    megalkotása Patrick Cameronnal 
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A TONI&GUY IZGATOTT VÁRAKOZÁSSAL TEKINTETT ELŐRE LEGÚJABB 

KOLLEKCIÓJÁNAK BEMUTATÁSÁRA, MELYET A 2017-ES SALON 

INTERNATIONAL-RE IDŐZÍTETT. A TONI&GUY EGY OLYAN BRAND, MELY 

A JELENLEGI DIVATBAN ÉS TRENDEKBEN A HANGSÚLYT A HIPER-

PERSZONALIZÁCIÓRA ÉS A SZEMÉLYISÉGVÁLTOZTATÁSRA HELYEZI. EZT 

KÉPVISELTÉK AZ IDEI SALON INTERNATIONAL-ON IS, AHOL A SHOW-T 

A WE ARE TWO NÉVRE KERESZTELT KOLLEKCIÓVAL INDÍTOTTÁK. 

beszámoló
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Érdekes koncepciót állítottak színpadra, hiszen a modellek párosával érkeztek és épp a modellek 

párosításán keresztül keltették életre az elérni kívánt művészi hatást. Külön-külön is működtek a 

frizurák, az ötletek, de a páros kémiája, dinamikája, összhangja tette igazán különlegessé. 

Két új modell is bemutatkozott – Alex és Maya -, akiket az online médián keresztül fedeztek fel, 

ugyanis a márka globális viszonylatban keres újabb és újabb tehetségeket. Azonban a bemutató 

nem csupán az aranyos párokról szólt, az ötlet messze túlmutatott ezen. A kapcsolatok témáját 

gondolták újra, a legkülönbözőbb szinteken. Az ügyfelek és stylistok közötti kapcsolat, a kettős 

textúrák, a kommunikáció fodrász és fodrász között és folytathatnánk. Mindez nem jöhetett volna 

létre a márka alapítója és legfőbb támogatójának duója nélkül, a vezérigazgató Toni Mascolo és lánya, 

Sacha nélkül, aki a cég kreatív igazgatója. 
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A show az új Toni&Guy Futurewise 
kollekcióval folytatódott, amely 
ahogy arra az elnevezés is utal, igen 
előretekintő volt. A bemutató több, 
mint harminc kreációt vonultatott 
fel, a kísérleti vágásoktól és színektől 
kezdve egészen a fogyasztóbarát, 
kommerszebb darabokig. A tavalyi év 
triptichonos elválasztási mintája kövezte 
ki az utat az idei kreatív technikának, az 
úgynevezett összefonódó szekcióknak: 
összefonódó szögek és vonalak. A 
látványt minden esetben kiegészítőkkel 
fokozták, amik elegáns, de pimasz 
hatást keltettek. Bemutatták a label.m 
kollekció bohókás színű hajdíszeit, 
melyek tovább emelték a látványt. A 
Toni&Guy a londoni divathét hivatalos 
támogatója, immár tíz éve, és ezt a 
hosszú múltra visszatekintő kapcsolatot 
a Salon International alkalmával 
is megünnepelték. A görög Mary 
Katrantzou divattervező kollekciójához 
a Toni&Guy csapata készített elképesztő 
kreációkat. Terjedelmes volumen, 
textúrált hullámok és szenzációs színek 
keltették életre az erősen mintás 
ruhakollekciót. 
A show Indira Schauwecker és Efi Davies 
avatgarde bemutatójával zárult, mely 
már egyfajta védjeggyé vált. A tűz, jég, 
víz és levegő ihlette show-n előkerült 
a hógép, lángcsóvák és a szélgép is. A 
speciális effekteket csak a fantasztikus, 
látványos, már-már szobrászatba hajló 
avantgarde frizurák ragyogták túl. Az 
ámuló közönség pedig csak többet és 
többet követelt. 
A HJ igazgatója, Jayne Lewis Orr így 
számolt be az élményről: „Egy Toni&Guy 
show-t mindig feltöltődve, inspirációval 
telve hagy el az ember, és ez most sem 
volt másképp. A művészi avantgarde-tól 
kezdve az igazán vendégbarát frizurákig 
mindent felvonultattak, mindenki 
találhatott kedvére valót. Sacha és 
csapata kiváló munkát végzett és 
tudom, hogy a közönség még hetekkel 
később is beszélni fog erről a remek 
bemutatóról.”
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beszámoló

TONI&GUY
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beszámoló

TREVOR SORBIE 

EGY LEGENDA VISSZATÉRÉSE

ROBBANT A HÍR, TREVOR SORBIE ÚJRA A SALON INTERNATIONAL SZÍNPADÁN. A 

FODRÁSZ LEGENDA EGY IGAZÁN INSPIRÁLÓ, TELTHÁZAS SHOW-VAL TÉRT VISSZA, 

MELY TERMÉSZETESEN ÁLLÓ OVÁCIÓVAL ZÁRULT.

„Megtiszteltetés, hogy itt lehetek.” – mondta Trevor. „Hogy őszinte legyek, 

nagyon izgulok, mert a mai nap igazán különleges a számomra. A csapatom és 

én igyekszünk olyan technikákat bemutatni, melyek a leginkább visszaadják 

mindazt, mely minket megihletett a munkánk során. Szeretnénk, hogy ezeket 

a technikákat ti is elsajátíthassátok és a későbbiekben felhasználhassátok 

munkátok során. Mert ami közös bennünk, az a szakmánk iránt érzett 

szerelem.”
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beszámoló
A show első szegmensében Tom 
Connell, Trevor legújabb protezsáltja 
lépett színpadra. Tom olyan nevekhez 
csatlakozott, mint Eugene Souleiman, 
Angelo Seminara és Vivienne 
Mackinder, akik mind Trevor segítő 
támogatásának köszönhetik karrierjük 
beindulását. Tom, aki egész egyszerűen 
zseniként írja le mesterét. Vágás 
közben elmesélte, hogy a frizurához az 
ötlet akár a legváratlanabb helyekről 
is jöhet. Ez alkalommal egy selyemsál 
finom lágyságát, áramvonalasságát 
szerette volna életre hívni a modell 
haján, amelyet egy vonaton utazó nő 
viselt. Trevor is vágott a színpadon 
és közben mindenkit arra szólított 
fel, hogy legyen kreatív, nehogy 
unalmassá váljon a fodrászat.

 

“Nem akarok unatkozni. Szeretni 
akarom azt, amit csinálok, és ugyanezt 
kívánom nektek is. Azt szeretném 
ha holnap úgy mennétek dolgozni, 
hogy ihletettnek, izgatottnak érzitek 
magatokat.” Tomot egy másik 
tanítvány, a manchesteri Mai Ha 
követte a színpadon. Életre keltette 
azt a már védjegyévé vált avantgarde 
megjelenést, melynek köszönhetően 
hamar elismerte a közönség és 
a szakma. Egy bonyolult, papír 
háromszögek segítségével készült 
frizurát mutatott be, melyet a holland 
dizájner, Iris Van Herpen ruhái ihlettek. 
“Egy ilyen frizura elkészítése nem 
egyszerű, sok munka van benne, de 
ha rálelsz egy olyan technikára, amit 
szeretsz és igazán a sajátodnak érzel, 
akkor már nem érzed nehéznek. Én 
akkor vagyok igazán elememben, 
ha ezt csinálhatom.”-mondta. A 
színek jelentik a Trevor Sorbie 
szalonok lelkét, így nagy feladat 
hárult Nathan Walker-re és Zak 
Twohig-re, akik a festés és színek 
világában mutattak be inspiráló, 
innovatív ötleteket, megoldásokat. 
Mindkét technikai varázsló szinte 
szó szerint ragyogott a színpadon. 
Hogy miért mondjuk ezt? Mert a fény 
inspirálta őket. Nathan-t egy csapat 
megbeszélésen a videó projektor 

ihlette meg, lenyűgözte, ahogy a fény 
“elferdíti” a testét, miközben előtte áll. 
Londonban újreteremtette a színek 
elhelyezésének technikáját. Egy Venn-
diagram alakját vágta a hajra és ciánra, 
bíborra, sárgára festette. Zak számára 
az ötletet egy pop zenekar fellépésén 
látott neonvilágítás jelentette. 
Elkészítette saját fénycsövét, a haj 
fölé tartotta, és úgy hozta létre festés 
segítségével a hajon a fényes vonalat, 
hogy mozdulatainak a neoncső 
fénye adott iránymutatást. Ezután 
izgalmas vágás-szekció következett, 
ahol a legkülönbözőbb stílusok, 
technikák tökéletes összhangban 
fértek meg egymás mellett. Ryan 
Forsyth például egy a fejtetőn 
húzódó, különös taréjra, sörényre 
emlékeztető frizurát készített, melyet 
az afrikai oroszlánkutya jellegzetes 
szőrbarázda inspirált. A színek sem 
maradtak alul, bemutatásra került 
néhány igazán extrém megoldás is. 
John Spanton és Tiziana di Marcelli 
szó szerint színeket rajzoltak a hajra. 
Míg Spanton egyedi tollal dolgozott, 
Tiziana “fröccsöntéses” technikát 
alkalmazott, melyeket Jackson 
Pollock munkái inspiráltak. Bár első 
látásra véletlenszerűtlennek tűnhet 
a végeredmény, Tiziana órákat 
töltött a tökéletes színkonzisztencia 
kialakításával, létrehozva így egy 
tökéletes absztrakt alkotást. A show 
nagyfináléjában Johanna Cree 
Brown lenyűgöző modellt mutatott 
be, mágikus hatást ért el egy 
különleges száloptikás világításnak 
köszönhetően. “Mikor ma felébredtem, 
azt gondoltam, hogy ez lesz az utolsó 
élő show-m.”-mondta Trevor a műsor 
zárásaként. “De annyira élveztem ezt 
csinálni, hogy már egyáltalán nem 
vagyok benne biztos. Soha se mondd, 
hogy soha!”
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