To Global College ήταν παρόν στο
μεγαλύτερο make up competition της
Κύπρου!
Πρόσφατα, στο Royal Hall στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε ένα λαμπερό event για την ανάδειξη του
καλύτερου ανερχόμενου make‐up artist της Κύπρου. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν άτομα με πάθος για
την τέχνη του μακιγιάζ όπως επίσης και επαγγελματίες make up artists!
Το Cyprus Make Up Competition έδωσε βήμα σε όλους τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες στο χώρο
του μακιγιάζ στην Κύπρο, με στόχο να αναδείξει νέα ταλέντα και να επιβραβεύσει τη δημιουργικότητα
των συμμετεχόντων, μέσα από μια πραγματική γιορτή ομορφιάς. Οι δεκαεπτά διαγωνιζόμενοι είχαν
την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο κατηγορίες θεμάτων, το international bridal look και το ice
fairy look, για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
Το Global College δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια εκδήλωση μιας και μέσω των υποτροφιών
που προσέφερε έδειξε έμπρακτα πως επενδύει στην νέα γενιά, επιβεβαιώνοντας πως το Global College
στηρίζει τη μάθηση, την εξέλιξη, την πρωτοβουλία και επιβραβεύει τη δημιουργία!
Μέλη κριτικής επιτροπής:











Έμιλη Νικολάου, Makeup Artist και ιδιοκτήτρια κέντρου επαγγελματικών σεμιναρίων
Ευαγγελία Φιλίππου, Διευθύντρια Επιχειρησιακής Ανάπτυξης του Global College
Ραμόνα Φίλιπ, Fashion Designer
Στέλλα Ιταλού, Makeup Artist
Κωνσταντίνος Κάγκας, Hair Stylist
Χάρης Ευαγόρου, Fashion Photographer
Σταύρος Μπρέζας, Makeup Artist
Ιζαμπέλα Χριστοδούλου, Makeup Artist
Βαρβάρα Νικολακάκη, Makeup Artist
Ρούλα Τσαλίκη, Makeup Artist

Με το τέλος του διαγωνισμού, η κριτική επιτροπή ανέδειξε τρεις νικητές, οι οποίοι πέρα από τις
υποτροφίες, έλαβαν και πλούσια δώρα. Νικητές του Cyprus Make Up Competition αναδείχθηκαν οι
ακόλουθοι:
1η Θέση: Βαρβάρα Μαυρογιάννη, η οποία κέρδισε μία πλήρη υποτροφία από το Global College
αξίας €23,200 με ισχύ και για τα τέσσερα χρόνια του πτυχίου.
2η Θέση: Άρης Γιάγκου, ο οποίος έλαβε μισή υποτροφία αξίας €11,600 από το Global College, με ισχύ
και για τα τέσσερα χρόνια του πτυχίου.

3η Θέση: Anna Tararik, η οποία έλαβε μισή υποτροφία αξίας €11,600 από το Global College, με ισχύ
και για τα τέσσερα χρόνια του πτυχίου.
Εκτός από το διαγωνιστικό μέρος, η βραδιά εμπλουτίστηκε με φαντασμαγορικά shows γνωστών και
διακεκριμένων make up artists. Οι make up artists Σταύρος Μπρέζας και Στάλω Μηλιώτη παρουσίασαν
ένα αβάντ γκαρντ make up show με θέμα Goth Beauty με προϊόντα Vipera cosmetics από την εταιρεία
Kybella. Από τη make up artist Ilona Garamvolgyi και την εταιρεία Make Up Store πήραμε μια γεύση
από Ασία με Asian Fantasy Make up. O Special FX Make up and Prosthetics artist Ράκης Γεωργίoυ, από
το Rakis Sculpture Studio, έκανε μια παρουσίαση με θέμα «Επισκέπτης από το Διάστημα». Η Kriszta
Korosi, Master of Make up Art και Esthetica Makeup Technique και ιδιοκτήτρια της K&K Creative Artist
Management, παρουσίασε την τεχνική του Esthetica Make up art, ενώ ο καθηγητής και Make up Artist
Γιώργος Βαβανός δημιούργησε ένα body art look.
Η βραδιά στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία με Production Director τη Γιώτα Κουφαλίδου, Make up Show
Director την Ilona Garamvolgyi και παρουσιάστρια τη Χριστίνα Δημητρίου.

