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Sirokai Marcsi
– A „Mindent a SZEMNEK”
fotósorozat megálmodója és alkotója
Sirokai Marcsi már 13 éve aktív részese, és ismert tagja a szakma élvonalának. Gold koszorús
nemzetközi tréner, a Perfect Nails szakoktatója, jelenleg Londonban dolgozik, körmösként.
DARABOS ÉVI, SIROKAI MARCSI, CSOMAI ÁGNES

Saját stílusát megteremtve hamar a vendégek
egyik nagy kedvencévé vált: határtalan fantáziájával, egyedi ötleteivel hordható, különleges,
mutatós díszítéseket készít.

„

„

„Fontos számomra az összhang, tehát hogy a körmök színeiben, stílusában az aktuális vendég
stílusához, sminkjéhez, öltözékéhez, kiegészítôihez illjenek így válnak egy fontos, és mutatós
kiegészítôjévé mindennapi megjelenésünknek.”
SIROKAI MARCSI

Nemrég Marcsi kinyílt a nagyvilág felé, és elhatározta, hogy feltérképez egy teljesen más
kultúrát, nyelvet, életmódot, persze a körmök
szempontjából is. Célállomásként Angliát választotta. Nem titkolt hátsó szándéka volt az is,
hogy segítségével a magyar körmösök külföldön
is megmutathassák kivételes tudásukat és
tehetségüket.
Marcsi ôszintén beszél a szakmában ért sérelmeirôl, és tapasztalatairól: az egyes szakemberek
gyakran rosszindulatúan támadják egymást,
és jogtalanul kritizálják egymás elért sikereit,
munkáit (ezt én is megerôsíthetem: a szerk.).
Habár a nevesebb szakemberek, oktatók, cégek
képviselôi jó viszonyt ápolnak egymással, sajnos
a felhígult szakmában ezt a legtöbben nem
gyakorolják.

„

SIROKAI MARCSI, KIS FERI,
KALMÁR KRISZTA, BALOGH NIKI

„

„Elhatároztam, hogy különbözô neves cégek képviselôit kérem meg egy közös munkára, ezzel is
hangsúlyozva a szakmabeliek összetartását, és
azt, hogy miért jó, ha összefogunk. Hiszen egy hajóban evezünk, csak a végkifejlet más.”
SIROKAI MARCSI
Az elsô fotósorozat nagyon jó hangulatban telt,
és remek munkák születtek. Marcsi épített különbözô körmöket a szakembereknek – mindenkinek más-más anyagcsoporttal. A lényeg az volt,
hogy baráti hangulatban dolgoztak együtt, nem
féltékenykedve egymás sikereire, és hogy mindegy kinek melyik anyagcsoport válik be munkája során: a szép, tartós, viselhetô
körmök a szaktudáson múlnak. Ennyi a titok. Ezzel szeretnénk a cégek közötti összefogást erôsíteni, a közhangulatot picit barátságosabbá tenni, és az egymás iránti szakmai tiszteletre felhívni a figyelmet.

„

„

„Ezúton szeretném megköszönni kolléganôimnek Kalmár Krisztinának, Darabos Évának, Kis Ferinek, Balogh Nikinek, Csomai Áginak a lelkes, elkötelezett munkájukat, és hogy csatlakoztak ehhez a – reméljük forradalmasító – megmozduláshoz.” SIROKAI MARCSI

A „Mindent a szemnek” fotósorozatot, és a többi kulisszatitkot bemutatjuk ebben a lapszámban.
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