Stylist ger dig möjligheter till
en karriär inom/som:
Makeup artist
Arbete i makeupbutiker
Arbete i klädesbutiker
Styleadvisor / personal shopper
Arbeta med modevisningar
Reklam
Tidningar
Arbeta med tv-produktion
Arbeta tillsammans med
fotografer
Arbeta med digitala och
sociala medier
Arbeta som säljare
för produktföretag,
t.ex. makeup och
hårprodukter

Styling Stil
Trend Hår
Makeup
Mode
Foto
Design

stylist
Nyfiken på Stylist
på Virginska gymnasiet?
Kom och prova på elev för en dag!
Kontakta:
Programledare Anna-Lena Olsénius
anna-lena.olsenius@orebro.se / 019-21 64 85
orebro.se/virginskagymnasiet
Följ oss på vår blogg:
viskapare.wordpress.com
och på facebook:
Virginska gymnasiet Hantverksprogrammet

Är du en person
som gillar makeup, hår,
kläder, mode och foto?
Då är stylist på Virginska gymnasiet utbildningen för dig!
Här får man utvecklas i att vara kreativ och
skapande. Att arbeta med service och
bemöta människor är en stor del av stylistyrket.
Du lär dig om personlig stil och att styla utifrån en uppdragsgivares önskemål med hjälp
av make-up, kläder och accessoarer med mera.
I utbildningen får du även fotografera, redigera
och designa för att möta den digitala stylistbranschen. Efter avslutad utbildning som
stylist på Virginska gymnasiet kommer du att
ha skapat din egen portfolio. Portfolio är ett
CV i bild och formspråk, där du själv har
skapat allt material från styling, makeup, frisyrer, foto och layout både digitalt och i bokform.
Utbildningen drivs med ett entreprenöriellt
lärande och eleverna ges möjlighet att driva
UF-företag. UF ger dig som elev en bra övning
inför din framtida karriär som stylist. Många
stylister väljer att arbeta som frilansare (egen
företagare).
Hos oss på Virginska kommer du möta engagerade lärare med bred yrkeskunskap där vi har
fokus på eleven och dess kunskapsutveckling.
Att arbeta mot branschen anser vi är viktigt för
dig som elev, vi arbetar med branschsamarbeten och olika events. Ett av våra samarbeten är med Swedish Fashion Council, det
innebär att vi bl.a. är med och arbetar
backstage på Stockholm Fashion Week.
Vi på Hantverksprogrammet anordnar även en
egen Fashion Show en gång om året.

stylist åk 1
Stil och kreativitet

Moodboard
Stilanalys
Trendspaning / trendföreläsning
Kännedom om kända designers
Färglära
- kontrastverkan och fördubblingseffekt
- basfärger, accentfärger och neutraler
Optiska illusioner och mönster
Kvinnors proportioner
Styla kvinnor
Smart styling
Skönhetsideal
(samhällets syn på skönhet)
Karaktärstolkningar av manus
Maskstyling
Kopiera bild

Service och bemötande
Modellpass

Manikyr
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Hudvård

Analys av hudtyper / hygien
Produktkunskap
Bryn- och fransfärgning

Hår

Produktkännedom
Hårets uppbyggnad
Schamponering / inpackning
Locktekniker
Fön grundtekniker
Flätor
Håruppsättningar
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Makeup

Produktkännedom / materialkunskap /
hygien
Bas / underlag
Makeup för olika ögonformer
Ögonbryn
Eyliner och ögonmarkeringar
Lösögonfransar
Läppar
Contoring / highlight och rouge (delning
av ytor)
Globmakeup
Sotningsmakeup
Catwalkmakeup
Karaktärsmakeup
Festmakeup
Makeupskisser
Glittermakeup
Makeup för mogen hy

Digital bildbehandling
Grunder i Photoshop
Bildredigering
Bildkomposition
Jag-collage
Moodboard
Bildmontage (maskstyling)

Layout

Grunder i Indesign
Layout / uppslag i designerhäfte
Plocksida / magasin
Bokomslag
Bildspel Keynote

Färg och form

3-dimensionellt arbete i papper
Masker / papiermaché
Produktfotografering
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Art couture

stylist åk 2
Smart Styling

Följa mönster, grafisk makeup

Matcha färger
Färglära
Optiska illusioner
och mönster
Kvinnors proportioner
Styla kvinnor
Dressat herrmode
Styla män
Dresscode
Diplomering

Effektmakeup

Foto

Inspiration, skiss, moodboard tillverkning av
rekvisita och accessoarer, styling, foto och
bildredigering

Skulptering

Makeup contoring - higlight - fördjupning

Mönstermakeup

Grundtekniker t.ex. små sår
Snabba makeuper
för t.ex. mässor mm
Djur - barnsminkningar

Systemkameran, teori, praktik, grunder och
övningar
Fotografering med studioblixtar
Bildkomposition, porträtt
Produktfotografering (reklam, inredningsmagasin, blogg)

Fotomakeup

Digitalt skapande

Barnsminkningar

Färg, svart/vit, utomhus, studio

Steg för steg

Demonstrera sina kunskaper

Modevisningsarbete

Ett arbete där man lär sig att se och skapa en
helhetsbild då det gäller styling för scenen med
hänsyn till musik koreografi ljus.
En övning i samarbete och planering

3D makeup

Applikationer i makeupen

Kundbemötande
Service

Beauty makeup
Reklam styling
Kopiera bild

Webbplats/portfolio
iMovie, steg-för-steg

Illustration

Grunder i Illustrator
Utforma etikett, märke, logotype
Digital fackteckning i Illustrator och Photoshop

Layout

Magasin, omslag och uppslag/Art Couture
Typografi

Photoshop
Retusch
Bildmontage
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Fördjupning

Stilepoker - kläder, hår och makeup
Årtalsmakeuper
Årtalsfrisyrer
Branschkunskap

Brud och bal
- makeup
- frisyrer
- kläder
- klädkoder

Frisyrer med levande blommor
Specialeffekts-makeup

Air Brush
Sårsminkningar
Brännskador
Skägg / mustasch
Flinthätta
Monster
Film- och teatermakeup
Musikvideo
Manustolkning och karaktärstolkning
Fotoanalys av makeup och stil

Arbetsportfolio / fotobok

Gymnasiearbetet är utformat som en portfolio från elevens egna idéer, skisser, moodboards och fackteckningar till helhetsstyling
med fokus på kläder, hår och makeup.
All fotografering, bildredigering i Photoshop,
illustration i Illustrator och layout i Indesign
är utförd av eleven.
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