
სტილისტი 

სტილისტი   არის  სტილისა და იმიჯის შექმნის სპეციალისტი.   

პროფესიის თავისებურებები. თანამედროვე ყოფაში ადამიანები ზოგჯერ შეწუხებული არიან 

თავიანთი გარეგნობით. ჯერ კიდევ შორეულ საუკუნეებში მოდა  მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობდა საზოგადოების კულტურულ ცხოვრებაში. 

ოდითგანვე იყო იმის საჭიროება და მოთხოვნილება, რომ 

შექმნილიყო ლამაზი სამოსი. დღევანდელ დღეს კი 

ადამიანის ჩაცმულობა, ვარცხნილობა და საერთოდ იმიჯი, 

ანუ სახე, არის სავიზიტო ბარათი, სტატუსის, 

შესაძლებლობისა და გემოვნების მაცევნებელი. სტილისტის 

პროფესია პრესტიჟული და მოთხოვნადია. სპეციალისტები 

ზრუნავენ შექმნან კლიენტისაგან ნათელი, ლამაზი  და ინდივიდუალური სტილი,  დაფარონ 

მისი ნაკლი  და ხაზი გაუსვან კლიენტის გარეგნობის  კარგ მხარეებს, მიანიჭონ შარმი. 

სტილისტი მუშაობისას  ბევრ ფაქტორს ემიჯნება. მაგალითად, თვალების ფერს, სიმაღლეს, 

სხეულის აგებულებას, საქმიანობის სფეროს, ფსიქიკასა და ხასიათს. იგი დაკავებულია მხოლოდ 

კლიენტის გარეგნული მხარით. სტილისტის პროფესიის მნიშვნელობა  და აუცილებლობა 

ძალიან კარგად იგრძნობა კინოინდუსტრიაში, სამოდელო და შოუ ბიზნესში, ასევე ხელოვნებასა 

და პოლიტიკაშიც კი. სანამ პუბლიკის წინ გამოვლენ ამა თუ  იმ სფეროს წარმომადგენლები, 

სტილისტები გულდასმით სწავლობენ მათ სახეს  და შესაფერისად უქმნიან იმიჯს, სახეს. 

გამოცდილი სპეციალისტი, თავისი ტალანტისა და გემოვნების წყალობით, შექმნის სწორედ 

ისეთ სახეს, რომელიც შეეფერება კლიენტს, რომ გამოხატოს მისი არსი და ხასიათი. არსებობს 

რამდენიმე სახის სტილისტი: 1.სტილისტი-დალაქი, ანუ ტოპ-სტილისტი (ქმნის 

ვარცხნილობებს), 2. სტილისტი-ვიზაჟისტი (ქმნის მაკიაჟს, ანუ სახის სტილისტი),  3.სტილისტ-

იმიჯმეიკერი (ქმნის ჩაცმულობის სახეს) 4. სტილისტი-ფოტოგრაფი (ჰქმნის ფოტოსახეს).  ეს 

არის საინტერესო, შემოქმედებითი სამუშაო, პოპულარული და აქტუალური პროფესია, 

მაღალანაზღაურებადი, მაგრამ ამასთანავე სტრესული და არანორმალური გრაფიკის. 

მნიშვნელოვანი თვისებები. კრეატიულობა და ხელოვანის აზროვნება, კომუნიკაბელობა, 

დრეკადი აზროვნება, ჰარმონიის, სტილის,  განუმეორებელი გემოვნება, ორგანიზატორული 

ნიჭი, პასუხისმგებლობა, მოთმინების უნარი და კონცენტრაციის უნარი, კეთილგანწყობა – ეს ის 

თვისებებია, რომელიც უნდა ახასიათებდეს სტილისტს. 

ცოდნა და უნარები                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 მოდის ისტორიის, კანონების, ტრადიციებისა და ტენდეციების ცოდნა;           

 მაკიაჟის სწორად შერჩევის და გაკეთების   ცოდნა; 

 დალაქის ხელოვნების ცოდნა; 

 ადამიანის შინაგანი მონაცემების  მიხედვის კარგი სახის შექმნა; 



 წარმოდგენის უნარი, მხედველობითი მახსოვრობა; 

  იმიჯის, სახის კლიენტის ხასიათზე მორგება; 

 ფსიქოლოგიის საფუძვლების ცოდნა. 

სამუშაო ადგილი. სტილისტი დასაქმებულია სილამაზის სალონებში, მოდის 

ბიზნესში,ფოტოსტუდიებსა და კინოსტუდიებში, შესაძლებელია ჰქონდეს კერძო პრაქტიკა. 

განათლება. სტილისტის პროფესიას შეიძლება დაეუფლო პროფესიულ სასწავლებლებში. ასევე 

სპეციალიზებულ კოლეჯში და კურსებზე.  

 


