INTERVJU

britanskI frizer leta

Akin Konizi
Dvakratni zaporedni veliki zmagovalec nagrade za britanskega frizerja leta.
Gonilna sila znotraj uspešne HOB Salos skupine. Ambasador britanskega frizerstva po celem svetu in frizer, ki ga vodita tako njegova izjemna kreativnost, kot tudi velika želja po znanju. Vse to in še več je Akin Konizi!
AKIN, NAM LAHKO NAJPREJ PREDSTAVI-

ALI AKADEMIJA NUDI VEČ RAVNI IZO-

TE HOB SALONS EKIPO IN AKADEMIJO?

BRAŽEVANJA?

HOB Salons je skupina 19-ih salonov, ki jo

Nudimo širok spekter tečajev za študente

sestavlja 10 lastnih in 9 franšiznih salonov. Z

na vseh ravneh izkušenj, saj jih želimo mo-

ekipo več kot 400 ljudi, s svojo PR in nagra-

tivirati in navdihniti, da bi v celoti izkoristili

jeno kreativno ekipo, sem skupaj s svojima

svoj potencial. Tečaji striženja in barvanja

dvema partnerjema Clivom Collinsom in

segajo od klasičnih, osnovnih tehnik do

Paulom Simblerjem trdo delal, da smo do-

bolj naprednih, z modo obarvanih tečajev.

segli, da je HOB postala ena vodilnih frizer-

Prav tako nudimo specialistične programe,

skih skupin v Angliji. Predani smo odličnosti

vključno z moškim striženjem in striženjem

in izobraževanju in ravno to je ključna ideja

dolgih las, fotografskim tečajem ter k pod-

jo naši udeleženci ustvarijo, saj želimo spod-

pri uresničevanju omenjenega cilja. Leta

jetništvu usmerjenemu tečaju, ki ga vodi

buditi poklicno in osebno rast. In ravno to

2007 smo ustanovili HOB London akademi-

moj partner Clive – ta delavnica je polna

je tisto, kar nas mogoče razlikuje od drugih

jo in s tem omogočili usposabljanje vsem

nasvetov in navodil, kako postati čim bolj

akademij.

zaposlenim v celotnem podjetju, hkrati pa

uspešen in zaposlen stilist. Vsi naši učitelji

akademija ponuja tečaje tudi na nacionalni

so del zmagovalne HOB kreativne ekipe

AKIN, KDAJ STE SE PRVIČ ZAVEDALI, DA

in mednarodni ravni.

(trenutni zmagovalci nagrade za Umetni-

ŽELITE POSTATI FRIZER?

Prestol umetnosti, naša akademija, se naha-

ško ekipo), kar pomeni, da lahko udeleženci

Dokler nisem v začetku leta 1980 obiskal sa-

ja v super kul Camden Locku, na območju,

naših delavnic izkoristijo bogastvo izkušenj,

lona, ki ga je odprl moj bratranec in tam za-

ki je mednarodno priznano kot kraj, kjer se

ustvarjalne strokovnosti in znanja in si tako

čutil ogromno energijo, pravzaprav nisem

skupaj stapljajo kreativnost, moda in ume-

pomagajo na poti do uspešnosti.

razmišljal o tem, da bi postal frizer. Ko sem

tnostno izražanje. Za to okolje smo se odlo-

bil star 17 let sem začel svojo pot kot novinec

čili, ker verjamemo, da je okolje ključni de-

JE HOB AKADEMIJA KAJ DRUGAČNA OD

na mednarodni akademiji Alan v Londonu.

javnik za inspiracijo naših študentov, poleg

DRUGIH AKADEMIJ?

V tistih časih je bila ta akademija ena naj-

tega pa morajo le stopiti ven iz salona in že

Na HOB akademiji ne učimo, ampak deli-

večjih in najbolj prestižnih izobraževalnih

lahko najdejo številne potencialne modele,

mo naše znanje in v tem je velika razlika.

ustanov v Angliji. Tam sem pod vodstvom

ki se bodo z veseljem predali preizkušanju

Ne učimo samo to, kako postati odličen

izjemnih vzgojiteljev treniral 3 leta. Vedno

novosti na njihovih laseh.

frizer, ampak tudi to, kako postati čim bolj

sem vedel, da želim delati v kreativnem oko-

uspešen frizer. Prav tako veliko pozornosti

lju, a prvotno sem bil bolj usmerjen v mo-

namenjamo učenju »zavestne filozofije stri-

dno industrijo. Sedaj pa delujem v frizerski

ženja«, ki temelji na konceptu zavesti, ki se

industriji že okoli 30 let.

nanaša na prav vsako striženje in barvanje

16

posebej. Najbolj enostavno je seveda vsak

KDO OZIROMA KAJ VAS JE NAVDIHNILO

dan delati isto stvar, razen če ne prevzame-

NA TEJ POTI?

mo odgovornosti in začnemo spreminjati

Vedno so me navdihovali ljudje in stvari

stvari. Znotraj HOB izobraževanja ves čas

okoli mene, od modnih revij, televizijskih ka-

poudarjamo pomembnost prevzemanja od-

nalov, kot je na primer MTV in celotna mo-

govornosti za vsak aspekt vsake pričeske, ki

dna industrija skupaj s »catwalki«, navdušuje
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