
Szépségtanácsadás 

„A munkámban leginkább a sokszínűséget szeretem” 
Interjú Bencsics Rita sminkmesterrel 

Mióta dolgozol a szépségipar-

ban? Milyennek látod a smin-

kes szakmát ma Magyarorszá-

gon? 

A szépségiparban 12 éve dolgo-

zom, a sminkelés csodálatos 

világa 10 éve ragadott magával. 

A sminkes szakma virágkorát 

éli ma Magyarországon. A fővá-

rosban élők filmekben nagyon 

sok munkát kapnak, míg vidé-

ken inkább a fotózások, rendez-

vények, menyasszonyi szezon 

adják a legtöbb munkát. 

Mi kell ahhoz, hogy valaki a 

szakmában érvényesülni tud-

jon? 
Először is egy biztos alapokra 

épülő szakmai tudás, folyamatos 

fejlődéssel, képzésekkel. Válto-

zó trendek nyomon követése... 

Hivatalosan sminkelni ma Ma-

gyarországon kozmetikus vagy 

a legújabb szépségtanácsadói 

szakképesítéssel lehet. Nagyon 

fontos még a szakma iránti alá-

zat. 

Inkább a vendégek elképzelése 

alapján dolgozol, vagy hagyni 

szokták, hogy megvalósítsd az 

ötleteidet? 

A vendégek elképzeléseit min-

dig összhangba kell hozni az 

adott trendekkel, szakmai tudás-

sal. Hiszen minden arcformá-

hoz, szemformához más és más 

sminket tudunk elkészíteni—s 

természetesen figyelembe kell 

vennünk az évszakelméletet, 

öltözéket, és az alkalmat, amire 

a  s m i n k  k é s z ü l .  A 

sminktrendeket mindig le kell 

vetítenünk a vendégünkre, 

hiszen különbözőek vagyunk, 

így más és más áll jól nekünk. 

„A smink is olyan, mint a 
ruha: tudni kell viselni.” 

Sminkversenyeken is indulsz a 

munkáiddal? 

Idő hiányában nem versenyzek, 

hiszen az hosszú felkészülési 

időt igényel adott témában - itt 

nem csak a smink, hanem az 

egész összhang érvényesül. De 

szívesen járok zsűrizni különféle 

versenyekre, és örömmel tapasz-

talom a sminkesek, a tanulók 

egyre nagyobb tudását, kreativi-

tását. 

Mikor és hogyan jött az ötlet, 

hogy saját sminkiskolád le-

gyen? 

A sminkiskolát 2010-ben 

alapítottam, épp azért, hogy 

képzett szakemberek végezzék 

ezt a tevékenységet. Nagy 

hangsúlyt fektetek a folyamatos 

továbbképzésekre, az általam 

tanult legújabb sminkfortélyok 

továbbadására. Bennem nincs 

szakmai féltékenység, hiszen 

nekem is nagy elismerés, mikor 

a volt tanulóimat felkérik egy-

egy munkára. 

Mit szeretsz leginkább a 

munkádban? 

A munkámban leginkább a 

sokszínűséget szeretem, mikor 

kibontakozhatok, és olyat 

alkothatok, amit elismerő 

pillantásokkal jutalmaznak. 

Közösségi média: 

https://www.facebook.com/

BencsicsRitaSminkiskola/ 
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