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 � MAKEUP 
Af Anette Kristine Poulsen 

Fra ingen opmærksomhed 
med nøgne øjenvipper og 

nul eyeliner kan du gå til at 
være festens midtpunkt på 
bare fem minutter med hjælp 
fra to håndtaskesmå redska-
ber: Sort eyeliner lagt med 
strategisk snilde og generøse 
mængder mascara. 

Det lover makeup-artist 
Søren Hedegaard, der kalder 
øjnene sit magnetiske fiks-
punkt, når han tryller med 

kendte som ukendte ansigter. 
Virkemidlerne er få, teknik-
ken enkel – uanset om du er 
20 eller 50. 

For øjnene er vigtige. Det er 
dem, vi genkendes på i passet, 
ligesom farven også rangerer 
blandt de vigtigste oplysnin-
ger i alt fra venindebøger til 
datingprofi ler. Med ry for både 
at være sjælens spejl, lystens 
sandhedskugler og sorgens af-
løbskanal er øjnene ikke bare 
to afslørende kighuller. Der 
kan også skrues op og ned for 
deres effekt. Med makeup. 

Noget, både Cleopatra og de 
gamle ægyptere praktiserede. 
Metoderne til at fremhæve 
øjnene har være mangfoldige 
lige fra kul, spyt-mascaraer og 
Mary Quants fl ydende eyeline-
re til nutidens mange blyanter 
og mascaraer, der lover XXL-
vipper med ekstra swung. For 
Søren Hedegaard er øjnene det 
blikfang, der får personliggjort 
din makeup: 

“Jeg ser vipperne som kron-
blomstens blade, hvor støv-
dragerne sidder i midten for 
at lokke insekter til, så pollen 

kan suse rundt og berige os 
med endnu fl ere liljer, roser 
og nelliker.” 

Han sammenligner øjen-
makeuppen med tastaturets 
underscore-funktion – som 
den, der kan understrege din 
personlighed. Når altså du har 
lyst til, at den skal være frem-
trædende. Personligheden. 
Hvad gælder mænd, anbefaler 
han briller som den kosmetik 
og det tilbehør, der på samme 
måde som øjenmakeup kan 
indramme og fremhæve. 

“Sjovt nok er det netop 
udenomssnakken, der er af-
gørende for øjnene. Øjet i sig 
selv – hvis man tog det ud – 
har jo intet udtryk. Det er din 
mimik og følelser, der skaber 
øjets karakter og afslører, om 
du er ked af det, træt eller 
glad,” siger makeup-artisten 

og kategoriserer øjnene som 
en signatur.

“Der er en grund til, at for-
brydere får et skilt for øjnene 
og stjerner gemmer sig bag su-
persize briller, når de ikke vil 
genkendes. Derfor giver det 
mening at understøtte det, 
som er det mest kendeteg-
nende ved os. Nemlig øjnene.”

Vipper som kronblade
Tilbage til de to redskaber, 
hvor Søren Hedegaard ofte 
støder på kvinder, der ikke fø-
ler sig trygge ved især eyeliner. 
Hvor mascaraen forlænger det, 
han kalder kronbladene – altså 
vipperne – rammer eyelineren 
ind med en dragende intensi-
tet, der klæder alle. 

“Hvis du føler dig usikker, 
så dup eyelineren ind mellem 
øjenvipperne, der fra naturens 

hånd sidder forskudt og ikke 
som lige rækker. De fl ydende 
og våde eyelinere kræver lidt 
øvelse, men går du efter en 
fastere løsning, så vælg en 
mellemblød kohl eller blyant. 
Og lad den aldrig ligge i bilen 
og blive hård og umedgørlig af 
frost.” 

Spørgsmålet er, om det er 
alle øjne, der skal frem i lyset. 
Ja, mener Hedegaard, som dog 
erkender, at store øjne gennem 
tiderne altid er blevet forher-
liget – selv med Tordenskjold, 
der er malet og gengivet med 
uvirkelige store øjne.  

“Jeg er aldrig stødt på øjne, 
jeg ikke brød mig om at kigge 
ind i. Men der kan være ud-
fordringer, som makeuppen 
heldigvis kan tage hånd om.”

Eksempelvis har skuespille-
ren Penelope Cruz lettere ud-

Øjenåbnerne

Chanels Ligne Extrême er 
en lys guld-eyeliner, som 
kaster ekstra lys af sig og 

især hjælper små øjne med at 
syne større. Lægges langs den 

underste vippekant. 230 kr. 

Med hjælp fra lyse og mørke 
øjenskygger kan du skrue op og ned 
for øjnenes proportioner. Chanel 
er aktuel med de to kontraster i en 
duo-skygge døbt Ombre Contraste 
Duo i noir/ivoire. 310 kr. 

Makeupartist Tom Pecheux er 
aktuel for Estée Lauder med Pure 
Color Intense Kajal EyeLiner, hvor 

han har været ekstra generøs 
med farvepigmenterne…så tegn 

varsomt.  165 kr. 

Jane Iredals Mystikol er en 
cremet pudder-eyeliner 

med indbygget oplysende 
highlighter i modsat 

ende. Ideel til såkaldte 
smokey-eyes, 150 kr. 

Makeup-artist Bobbi Brown 
anbefaler fl ydende eyeliner på 
øverste øjenlåg (og kun der) som 
det billigste ansigtsløft, du kan få. 
Long-Wear Gel Eyeliner. 180 kr. 

Som en slags vækst-substral 
lover MACs Prep+Prime Future 
Lenght Lash Serum at speede 

hastigheden op, når det gælder 
vippevækst. 295 kr. 

Kul på øjnene er den nye, gamle sort, der aldrig går af mode.  
Vig uden om faldgruberne og styr direkte mod makeuppens 
blikfang – for dragende øjne har deres helt eget sprog

NEVER, EVER BELIEVE THE WEATHERMAN
EN GAVE, DER VARMER

Varmer i op til 12 timer
Fås i sort og sølv
Zippo håndvarmer kr. 199,-

Find din forhandler på www.zippo.dk
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Der er ikke sparet på stop-op-effekterne, når Dior indtager catwalken i Paris. Ambitionen er at få 
øjenmakeuppen til at matche haute couturen – her fra efterår/vinter 2011 – med palietter, perler 
og andre kunstfærdigheder. Det var selvsamme Dior, der introducerede stick on-eyeliners, som 
efterhånden fås i fl ere varianter. Og ikke bare med Dior på øjet.

Diorshow mascaraen har efterhånden fået 
ikonstatus som det backstage-redskab, der giver 
øjenvipperne synlig fylde og længde – også 
selvom du ikke holder til på catwalken. 240 kr.  

Vipper er ikke bare vipper. De bliver vildere og vildere: Dobbelt-
XXL, super-over-the-top power-vipper, der giver dig længere end 
lange vipper. Nogenlunde sådan lyder det, når – og det er tit – der 
kommer en ny mascara på markedet. 
Det er da også de færreste, der vil undvære netop mascara, og for 
mange stopper jagten på de ultimative sorte strøg aldrig. Makeup-
artist og jurymedlem i Danish Beauty Award, Søren Hedegaard, har 
fem tips til, hvordan du får mest ud af din mascara:

 � Alene farven kvikker op. Blege vipper får dig til at se sløv og træt 
ud – og derfor får mange mænd farvet deres vipper hos frisøren. 

 � Se på dine øjenvipper som naturlige kronblade. De fl este vil 
gerne bare have naturligt tætte og lidt længere vipper – ikke nød-
vendigvis et over-the-top-Barbie-look.

 � Mascara-børsen er vigtig. XL duer ikke til små, dybtliggende øjne, 
da den bliver for uhandy at arbejde med. 

 � Prøv altid en mascara, inden du køber. Find ud af, hvordan den 
sætter sig, og om dine øjne er ok med den. De fl este butikker har 
engangsbørster til formålet. 

 � Ofte giver en ny mascara alt for meget. Smid derfor ikke den 
gamle beholder ud, men brug den som ‘overgangsrør’, indtil dose-
ringen i den nye er blevet normal. AKP

FAKTA    Frynsetips

stående Marty Feldmand-øjne, 
og her er løsningen masser af 
mascara, som forlænger vip-
perne og nedtoner det ’bulby’ 
look. Hvis øjnene er små og 
ligger dybt, handler det om at 
gøre området omkring øjnene 
lysere, da for meget mørkt gør 
småt endnu mindre. Anbefa-
lingen lyder på at enten helt 

hvid eller sarte pastelfarver af 
khol på den våde kant lige bag 
de underste vipper efterfulgt 
af få mascarastrøg. 

Et nøjsomt malet blikfang 
taber sandsynligvis aldrig ter-
ræn, hvor især sort om øjnene 
er blevet en signaturen på 
tværs af tiderne med ikoniske 
brugere som Cleopatra, Mary 

Quant og Coco Chanel, der 
bl.a. udtalte:

“Kvinder tænker på alle 
farver undtagen fraværet af 
farver. Jeg har sagt, at sort in-
deholder alt. Hvis du klæder 
kvinder i hvidt eller sort til et 
selskab, vil alles øjne være på 
dem.” 

anpo@borsen.dk

www.jyttedemuth.dk 
Strandvejen 203  |  2900 Hellerup  |  Tlf. 39 62 23 02

Kampagnepris ! Vi sælger denne 
skønne håndbyggede lænestol med 

over 20% rabat til 15.950 kr. 
Prøv stolen i vores butik. 

Kom ind i en af vores mange butiKKer over hele landet:
SJÆLLAND: Espergærde, Frederiksberg, Gilleleje, Glostrup, Hillerød, Hørsholm, 
København K, København S, København Ø, Køge, Lyngby, Skælskør.
FYN: Assens, Bogense, Middelfart, Nyborg, Odense C, Odense V, Ringe og Svendborg.
JYLLAND: Billund, Brønderslev, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Herning, Hobro, Holstebro, 
Horsens, Kolding C, Kolding N, Kjellerup, Lemvig, Randers, Silkeborg, Skagen, Skive, Sæby,  
Tønder, Vejle, Viborg, Viby, Århus C, Århus V, Aabenraa og Aalborg. 

alle tilbuddene er gældende så længe lager haves, 
dog senest t.o.m. 31. december 2011. 
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 
HUSK: Julekataloget 2011 er udkommet. 
Kataloget kan hentes hos nærmeste vinhandler 
eller bestilles på vin@hjhansen.dk.

find nærmeste forhandler:

Klik ind på
www.vinspecialisten.dk
eller scan her...

til alle jer, der sætter 
pris på god vin

unikke juletilbud fra bernard magrez
(set på tv2)

2006 Cadran de Fombrauge, grand Cru, saint-Émilion 

Normalpris 219,95

2004 Château Fombrauge, grand Cru, saint-Émilion   
90 points af niels lillelund på jp Bloggen:  ”rig, moderne stil. 
ikke noget at betænke sig på eller vente på, det er god vin allerede.”

5 af 5 stjerner i www.vinavisen.dk: ”klassisk rød bordeaux 
med rygrad, god frugt og en tilpas portion tanniner.”

Normalpris 329,-

2009 le Bordeaux de Bernard Magrez
aoC Bordeaux
6 ud af 6 stjerner i Berlingske: 
”fin, sjældent moden og saftig bordeaux-frugt for klassen. 
særdeles drikbar med velafrundet tannin.”
6 af 6 stjerner i gastro: ”et scoop! bestorm jeres 
vinspecialist - bak en bil gennem ruden og hiv så mange kasser, 
du kan, med hjem - bordeaux is back - seks stjerner!”
UdMærKet Med den FransKe lilje 2011
nUMMer 1 - 97 points 
- på anders grøndahls www.vin-top-10.dk: 
”fantastisk bordeaux til prisen. bernard magrez er en mester 
og har med denne vin skabt et stjerneskud.”

Normalt 99,95

Den franske multimilliardær, vinenthusiast og vinproducent, Bernard 
Magrez, har gjort det igen. Han nærmest ryster det ene gode tilbud ud 
af ærmet efter det andet. Men med sine over 35 slotte har han også 
noget at tage af. Heldigvis for os – og heldigvis for jer som kunder!

Château Fombrauge, tidligere danskejet slot, er i den grad gået fra skrot til slot ved Bernard 
Magrez’ overtagelse. En økonomisk saltvandsindsprøjtning og kompetent ledelse har gjort 
slottet til en af de mest omtalte og roste vingårde i Saint-Émilion.

jUlepris

spar 69,95
150,-

jUlepris

spar 79,-
 250,-

 set på tv2

spar Fragten!
Bestil på nettet og afhent i én af vores over  

40 forretninger, fordelt over hele landet.

www.vinspecialisten.dk

spar 50%

49,95
decemberpris

og har med denne vin skabt et stjerneskud.”

49,95
Julepris
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Julepris
og har med denne vin skabt et stjerneskud.”

Julepris
49,95
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Par South Sea perle- og 
diamantørehængere fra kr. 7.800,-diamantørehængere fra kr. 7.800,-


