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W bezmiarze kształtów, kolorów i materiałów, 
z których wykonane są okulary, można się 

pogubić. Właściwie dobrane oprawy to jednak 
murowany sukces wizerunkowy. 

Znana na całym świecie włoska stylistka 
i konsultantka wizerunku Angelica Pagnelli, 

która od 10 lat z pasją dobiera okulary aktorom, 
politykom i celebrytom, opowiada nam, jak 

wygląda jej praca i jak wybrać najlepsze okulary!

glasses project / wywiad / angelica pagnelli

Zawsze 
można 

wyglądać 
lepiej
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Mieliśmy przyjemność rozmawiać 
z Angelicą Pagnelli w przepięknej 
scenerii pałacu w Tłokini. Stylistka 
odwiedziła  Polskę na zaproszenie 
firmy United Vision. Prowadziła 
cykl szkoleń w ramach United 
Vision Glasses Fashion Days

To twoja pierwsza wizyta w Polsce?
Zgadza się. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak 
miło. Nie zdążyłam jednak jeszcze niczego zwiedzić, 
ale jest tutaj mnóstwo otaczającej nas zieleni. Jestem 
naprawdę zaskoczona i oczarowana.

Co sądzisz o Polakach i noszonych przez 
nas okularach?
Polacy to bardzo mili ludzie z ogromną chęcią zdo-
bywania i poszerzania swojej wiedzy lub poprawy 
czy zmiany stylu życia. Jestem przekonana, że coś się 
w waszym kraju zmienia, widać rosnące zaintereso-
wanie modą w ostatnich latach i te zmiany dotyczą 
również rynku optycznego. W przeszłości rynek ten 
skoncentrowany był głównie na okularach korekcyj-
nych, a teraz widoczne jest zainteresowanie i rozwój 
biznesu w dziedzinie opraw przeciwsłonecznych.  
Zatem, w porównaniu z przeszłością, większość 
Polaków nosi naprawdę dobre oprawy, również pod 
względem stylu.

Czym powinniśmy się kierować przy 
doborze okularów? Jakie błędy popełniamy 
najczęściej, wybierając oprawy?
Najważniejszy jest moment, gdy zdecydujemy się no-
sić okulary nie tylko jako przyrząd optyczny, ale jako 
dodatek, który uatrakcyjni nasz wygląd. Największym 
błędem popełnianym przez optyków jest prezento-
wanie klientom wielu par okularów. Te osoby przy-
mierzają oferowane oprawy, chociaż większość z nich 
od początku odbiega od stylu, który pasuje do danego 
klienta. Mija dużo czasu, zanim wybiorą te odpowied-
nie, a często zdarza się, że w ogóle nic nie przypadnie 
im do gustu. Dlatego tak ważne jest u optyka wyczucie 
stylu i umiejętność doradzenia konkretniej osobie. 

Co to znaczy być dobrym stylistą?
To znaczy, że do każdego klienta podchodzi się indy-
widualnie, biorąc pod uwagę wygląd zewnętrzny  

i upodobania osoby, którą ma się przed sobą, do-
tyczące jej indywidualnych potrzeb i aktywności 
w codziennym życiu. Dobry stylista powinien 
przestrzegać kilku zasad: przede wszystkim powi-
nien być pewny siebie i zawsze umieć przytoczyć 
argumenty dotyczące rozwiązań, które proponuje 
swojemu klientowi. Musi być również cierpliwy, co 
zrozumiałe, i uśmiechnięty, ponieważ wtedy ludzie, 
którym doradza, także czują się bardziej pewni sie-
bie. Ważna jest też uprzejmość, czyli dobre podejście 
do życia swojego i innych, z pomocną dłonią i, przede 
wszystkim, bez frustracji. Dam przykład. Czy możesz 
wyobrazić sobie, że jako stylistka jesteś zazdrosna 
o kobietę, której doradzasz, że jest ładniejsza od 
ciebie? To jest nieprofesjonalne. I jeszcze jedna 
ważna rzecz, dobry stylista czerpie od ludzi, których 
spotyka, pozytywną energię, traktując to jak dar – to 
pierwszy stopień do odniesienia sukcesu.

Czy pamiętasz moment, w którym 
zdecydowałaś się zostać stylistką? Jak 
wyglądała twoja droga do kariery?
Przez 15 lat pracowałam w banku jako doradca finan-
sowy. Jednak zawsze byłam bardzo kreatywną osobą 
z ogromną pasją do mody, interesującą się nowinkami 
i wciąż podążającą za najnowszymi trendami. Dla-
tego też zdecydowałam się uczestniczyć w konsulta-
cjach z wizerunku prowadzonych przez specjalistę 
z Londynu w celu poprawienia mojego biznesowego 
image’u. Bardzo interesowały mnie te tematy, dlatego 
zdecydowałam się na poważnie studiować doradztwo 
wizerunkowe, aby pomóc ludziom, którym brakowało 
pewności siebie. Wybrałam się do Stanów Zjednoczo-
nych na studia dotyczące image’u i stylu, zmieniłam 
pracę i całe swoje życie, spełniając marzenia.

Czy są ludzie, których nie da się 
wystylizować?
Moim zdaniem nie ma takich. Wszyscy mogą być wy-
stylizowani w odpowiedni sposób na okazje codzien-
ne, towarzyskie, jak i spotkania biznesowe.

Co jest większym wyzwaniem – stylizacja 
gwiazd czy zwykłych ludzi?
Do każdej stylizacji podchodzę bardzo poważnie. 
Moim zdaniem stylizacja gwiazd jest bardziej wy-
magająca, ponieważ większość tych osób uważa, że 
ich własne wybory są odpowiednie i nie potrzebują 
zmiany. Tymczasem wiele z nich nie ma pojęcia 
o doborze kolorów i ubiera się w oparciu o własne 
widzimisię, a nie bazując na konkretnej wiedzy o for-
mie, barwach i proporcjach.

„Trudny klient” – co to znaczy dla stylisty?
Trudny klient to ktoś, kto nie potrafi ci od razu za-
ufać. Jednak dobry stylista jest w stanie tak pokie-
rować tą osobą, aby zachęcić ją krok po kroku do 
odpowiedniej zmiany.

Czy stresujesz się, gdy wiesz, że będziesz 
pracować z kimś sławnym?
Nie... absolutnie. To jest dla mnie wyzwanie i daje mi 
to mnóstwo pozytywnej energii. Odbieram to jako 
kolejną świetną okazję w życiu i w mojej pracy do 
rozwoju i nauki. 

Co jest dla ciebie największym, jak dotąd, 
osiągnięciem?
Odnosząc się do przeszłości, całkowicie zmieniłam 
swoje życie i zdecydowałam się zrealizować swoje ma-
rzenia. Zawsze hołduję zasadzie, że jeśli chcesz zmienić 
coś w swoim życiu, zmień je całkowicie. Natomiast 
w przyszłości chciałabym nadal cieszyć się swoją pracą, 
niekoniecznie jednak przebywając w biurze. Chciała-
bym poświęcić więcej czasu na życie prywatne.

Dobrze dobrane okulary to...
Okulary idealnie dopasowane do indywidualnego 
stylu, potrzeb, okazji w życiu codziennym. To oprawy 
dobrane pod względem estetycznym. Trzeba wziąć 
pod uwagę strefę oczu, kształt twarzy, kolory, które 
harmonizują z karnacją i strojem. Są idealne, jeśli 
prezentują ‘must-have’ lub stanowią dodatek modowy 
w dobrze skompletowanej garderobie.

Czy czujesz się artystką? Czym się 
inspirujesz?
Oczywiście. Artysta to osoba kreatywna, umiejąca 
zaprezentować indywidualną i wyjątkową interpretację 
wszystkiego, co ją otacza. Każda rzecz, z którą spotykam 
się w życiu, jest dla mnie inspiracją. Jestem ekstrawa-
gancką osobą i potrafię stworzyć artystyczną wizję, pa-
trząc na przykład na ogród czy wazon stojący na stole.

„Odpowiednio dobrane 
okulary są wspaniałym 

środkiem wyrazu  
w komunikacji niewerbalnej” 
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Czy są takie osoby, które podziwiasz,  
z teraźniejszości lub przeszłości, stanowiące 
również dla ciebie źródło inspiracji?
Zawsze inspirowały mnie arystokratki i członkinie 
sławnych rodów, a prawdziwą ikoną stylu jest dla 
mnie Rania – królowa Jordanii. Piękna, delikatna, peł-
na wdzięku i gracji kobieta, a w środku, myślę, bardzo 
silna. Moją uwagę przyciągają osoby bardzo delikatne 
z zewnątrz, ale silne wewnętrznie – nigdy na odwrót, 
np. Maria Antonina, Evita Peron.

Czy powinniśmy „chować się”  
za okularami?
Jeśli chcemy być wyraziści i zauważalni, okulary po-
winny grać główną rolę w naszym wizerunku. Mocny, 
modowy akcent na pierwszym planie, a potem dana 
osoba. Z drugiej strony jednak, jeśli chcemy wyglą-
dać po prostu stylowo w odpowiednio dobranych 
okularach, powinniśmy wybrać takie oprawy, które, 
owszem, będą widoczne, ale również muszą podkre-
ślać nasze cechy indywidualne.

Czy zdarzyło ci się kiedyś, że klient nie 
zgadzał się z twoją stylizacją?
Oczywiście. To zależy od mentalności ludzi. W Rosji, 
na przykład, klienci bardzo ufają stylistom i uważnie 
ich słuchają. Podobnie na Malcie. Na południu Włoch 
są niezdecydowani, często się wahają. Na północy, na 
odwrót – podejmują szybko decyzje.

Jakich wskazówek udzieliłabyś optykom, 
którzy często doradzają swoim klientom?
Nie trzeba być wielkim znawcą mody, aby sprzeda-
wać dobre okulary. Warto poświęcić trochę czasu,  
by ocenić indywidualny styl klienta, poznać go, za-
pytać, co lubi i w jakich oprawach czuje się najlepiej. 
Wtedy łatwiej dobrać odpowiednie okulary. Ja mam 
taką zasadę: najpierw patrzę na oczy – to pierwsza 
rzecz, którą widzę u drugiego człowieka. Później 
dostrzegam buty.

Rozmawiała Żaneta Dziudzik

Zdjęcia Katka Szczepkowska

Cztery zasady  
doboru okularów 
wg Angeliki Pagnelli

1Określenie indywidualnego stylu danej osoby 

(pierwsze wrażenie, ogólny wygląd, ubiór). 

Stylistka stara się określić, czy ktoś preferuje styl 

romantyczny, trendy, klasyczny, drapieżny lub 

nowoczesny.

2Stworzenie profilu psychologicznego (Angelica 

pyta o pracę, zainteresowania, zamiłowanie do 

sportów, podróży – czy wolimy morze, czy góry, 

o posiadane zwierzęta – w tym przypadku można 

się ukryć za okularami, np. wychodząc bez makijażu 

z psem na spacer).

3Analiza estetyczna (stylistka ocenia kształt 

twarzy i strefę oczu – kształt brwi i oczu, 

odległość między nimi). Znaczący jest również 

kształt ust. Jeśli są okrągłe, oczy i twarz również, to 

okrągłe oprawy nie będą wyglądały dobrze. Najlepiej 

dobierać je na zasadzie kontrastu.

4Angelica zwraca również uwagę na ogólną budo-

wę ciała danej osoby, jej postawę i wzrost.


