ALTERN ATIVE H AIR SHOW
Cabeleireiros homenageiam Vidal Sassoon
Celebração ocorreu no Alternative Hair Show, evento que reúne consagrados
hairstylists de todo o mundo para arrecadar fundos para a pesquisa sobre leucemia
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ealizada no dia 19 de outubro, simultâne amente ao Salão Internacional de Londres,
a 26ª edição do Alternative Hair Show teve
como tema a celebração dos 80 anos de Vidal
Sassoon. O suntuoso Royal Albert Hall serviu de
palco para diversas apresentações artísticas, como
Vidal Sassoon, Klaus Peter Ochs, Sanrizz, Maho gany, além de outros times, que mostraram um
show de alta coiffure a uma audiência de cerca
de 5 mil pessoas. “O trabalho (de Vidal Sassoon)
inspirou muitos de nós. Com a urgência de ser
diferente num mundo de resistência fashion, as
mudanças foram difíceis, mas ele alterou o jeito
que olhamos para a moda de cabelos”, afirmou
Tony Rizzo, fundador do Alternative Hair.
Toda a renda foi doada para a Leukaemia
Research, entidade criada no Reino Unido para
a realização de pesquisas sobre a leucemia.
No evento, foi realizada a escolha do vencedor
do Visionary Award 2008, que apresentará seu
próprio show na próxima edição do Alternative
Hair Show, a ser realizada em 3 de maio de 2009,
no Event Hotel Pyramide, em Viena, Áustria.
Os 12 finalistas foram selecionados ao enviar uma
foto de trabalho. No evento, cada um apresen tou uma modelo, que foi julgada por: corte de
cabelo, maquiagem, figurino, postura e look total.
O corpo de jurados foi composto por profissionais
renomados, como Fumio Kawashima, do Japão,
Ulrich Graf, da Alemanha, John Santilli, da Itália,
Fernando Romero, dos EUA, e o diretor criativo in ternacional da Vidal Sassoon, Christopher Brooker.
O vencedor foi Ken Picton, do salão Ken Picton,
localizado em Cardiff Bay, com sua modelo She ridan. “Estou com os pés nas nuvens. Está sendo
uma oportunidade fantástica colocar a rede Ken
Picton e a cidade de Cardiff no cenário interna cional”, disse
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