NATHAN WALKER, DIRECTOR TEHNIC INTERNAȚIONAL ȘI DIRECTOR
INSTRUIRE TEHNICĂ, TREVOR SORBIE
Nathan Walker este un guru al culorii – supranumit Doctorul Culorilor de
clientele sale celebre care vor să se tundă și să-și schimbe culoarea
părului la fel de des ca ținutele. Nathan s-a alăturat salonului Trevor Sorbie la vârsta de 17 ani, iar
acum lucrează acolo de aproape 20; nu există literalmente nimic legat de filosofia, tehnicile sau
istoricul salonului pe care el să nu-l cunoască.
Clientela sa impresionantă de celebrități pare o listă din Who’s Who: Cheryl Cole, Gemma Arteton,
Donna Air, Louise Redknapp, Helen Mirren, Anna Chancellor, Gillian Anderson, Emma Bunton și
Denise Van Outen, ca să enumerăm doar câteva.
Deloc surprinzător, Nathan deține titlul de L’Oréal Colour Specialist și este un membru al
Portofoliului L’Oréal Professionnel. Face parte din juriile concursurilor L’Oréal Professionnel Colour
Trophy și British Hairdressing Awards și a fost inclus pe lista scurtă a Creative Head “Most Wanted”
Awards la categoria Colour Expert. Nathan face parte din Artistic Team of the Year, care a câștigat
de trei ori acest titlu și care a intrat în Hall of Fame la British Hairdressing Awards.
După ce a început să lucreze în domeniu la vârsta de 15 ani, Nathan nu a mai privit în urmă, deși
modul său tehnic de a privi lucrurile îl face să creadă că într-o altă viață ar fi putut fi pilot civil. Sau
actor…
Nathan spune: „Mă consider o persoană care acoperă multe zone ale afacerii noastre, de la creație
la instruire și de la afaceri la dezvoltare de produse. Îmi place faptul că opiniile mele referitoare la
diferitele fațete ale industriei noastre sunt utilizate de companie, iar asta îmi menține interesul
față de ceea ce fac și înseamnă că nu mă plictisesc niciodată!”
Nathan a creat numeroase tehnici pentru toate Colecțiile Trevor Sorbie, și deși îi plac toate culorile
de la roșu aprins la blond discret și toate nuanțele dintre acestea, el spune: „Cred că reprezentativ
pentru mine e că nu vopsesc absolut niciodată doar de dragul de a vopsi, și m-am dat bătut și am
refuzat să vopsesc acolo unde natura m-a învins și nu pot îmbunătăți nuanța naturală a unui păr!”
„Ador senzația de a crea frumusețe și de a compune look-uri care extenuează natura și dau viață
unor tunsori minunate. Dacă nu lucrez îmi place să mă odihnesc… Îmi plac tratamentele care
răsfață și îmi place să merg la țară sau pe coastă, mi se pare că acolo gândesc foarte bine, și
consider că drumurile cu trenul sau cu avionul sunt cadrul în care mi-au venit o mulțime de idei…”
Unul dintre cele mai trendy nume de coloriști britanici, Nathan Walker merită urmărit…
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