BEAUTY DÜSSELDORF 2020: Karin Darnell ontvangt ‘Goldene
Maske für Visagistik’
De ‘Goldene Maske für Visagistik 2020’ gaat naar de Engelse Karin Darnell.
De in Londen geboren Darnell behoort sinds drie decennia tot de grote
namen van de branche.

Met de Goldene Maske für Visagistik onderscheiden Messe Düsseldorf en
KRYOLAN Professional Make-up tijdens BEAUTY DÜSSELDORF visagisten
voor hun buitengewone creativiteit, vakkundigheid en bijzonder engagement
voor het beroepsbeeld van visagisten. De uitreiking vindt op zaterdag 7 maart
2020 om 15.30 uur bij het Meeting Point in hal 10 plaats.

Met passie, charme en vooral talent wijdt de professionele visagiste zich aan
haar stermodellen, die voor het overgrote deel uit de muziekindustrie komen.
Zo begeleidde Karin Darnell The Spice Girls gedurende hun hele carrière en
zorgde bij de populaire zangeressen voor een altijd glamoureus optreden.
Ook andere beroemde artiesten zoals Kim Kardashian, Jessie J, Cheryl,
Alesha Dixon, Gemma Chang, Dido en Myleene Klass hebben zich vol
vertrouwen aan haar creatieve handen overgeleverd. De meest prominente
klant uit de showbusiness is zonder twijfel Rihanna, voor wie Karin Darnell in
twaalf video’s en twee films de perfecte make-up heeft opgebracht. “Ik wilde
altijd al de natuurlijke schoonheid van mijn klanten benadrukken. De meeste
prominente klanten met wie ik samenwerk, weten echter heel goed, welke
make-up bij hen past. Soms is het ook nodig om de look een beetje aan te
passen, zodat deze ook voor de rode loper geschikt is en toch natuurlijk
oogt.”

Als Karin Darnell een wens zou mogen doen, dan zou ze graag voor één dag
de rol van make-up-artist voor het Britse koningshuis, waar ze de leden
enorm van bewondert, willen verzorgen. Bovendien zou Karin graag met
grote Hollywood-persoonlijkheden zoals Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe en
Laren Bacall hebben willen samenwerken. “Ik hou van de meesterlijke
verlichting en de speciale make-up, die bij deze tijd horen. Deze vrouwen
waren ongelofelijk feminien,” zegt Darnell.

Redactioneel en voor reclamecampagnes heeft de sympathieke visagiste,
die met haar man, twee kinderen en talrijke huisdieren in Surrey leeft, met
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mondiaal bekende fotografen samengewerkt, waaronder Annie Leibovitz,
Terry Richardson, Rankin en Ellen Von Unwerth. Tot de belangrijkste
eigenschappen voor haar beroep, rekent Darnell de vaardigheid om stress te
verbergen, de rust te bewaren en snel te werken. Bovendien moeten makeup-artists in staat zijn, om de klanten het gevoel te geven onweerstaanbaar
te zijn en er fantastisch uit te zien.

Ook beauty- en mode-shoots voor de magazines Harpers Bazaar en Marie
Claire

en

verschillende

beauty-campagnes

voor

grote

cosmeticaondernemingen dragen overduidelijk haar handschrift. Karin
Darnell zorgde ook bij de Britse castingshows ‘The X Factor’ en ‘Britain’s Got
Talent’ voor de perfecte look van de deelnemers.

De prijswinnares van de Goldene Maske für Visagistik beschrijft zichzelf als
rustig, onbezorgd, geconcentreerd en altijd gericht op het leveren van perfect
werk. “Het is fantastisch een beroep met zoveel creativiteit en toewijding uit
te kunnen oefenen. Iedere dag is anders en ik heb het geluk, met zoveel
enorm getalenteerde artiesten samen te mogen werken. Daardoor heb ik
beroemdheden en plaatsen leren kennen, die niet veel mensen te zien
krijgen. Ik houd van mijn beroep en zou niets anders willen doen.”

BEAUTY DÜSSELDORF 2020 is van vrijdag 6 tot en met zondag 8 maart
2020, dagelijks van 9 tot 18 uur geopend. Alle bezoekers moeten zich voor
het aanschaffen van een kaart als vakbezoeker legitimeren. Op
www.beauty-duesseldorf.com kan er in aanloop naar de beurs worden
geregistreerd. Op de website of via de BEAUTY-hotline +49 (0)211 45607602 is er daarnaast volop informatie over BEAUTY DÜSSELDORF te
vinden.
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