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Książkę tę dedykuję mężczyznom i kobietom
z Kioto, których poznałam podczas swoich
podróży, w podzięce za nauczenie mnie
nowego podejścia do piękna i życia.
Poświęcam ją również klientom firmy
Tatcha, za to, że obdarzyli nas przywilejem
troszczenia się o ich skórę.
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POZNAJ GEJSZĘ

Gdy ludzie proszą, bym opisała gejsze, zaczynam od ich tytułu. Gejsza
dosłownie oznacza osobę zajmującą się sztuką. Te tajemnicze kobiety
poświęcają się całkowicie klasycznym formom sztuki, takim jak taniec, gra
na instrumentach, układanie kwiatów oraz pośredniczenie w kontaktach
społecznych i dyplomatycznych (przekonanie, że gejsze są czymś
w rodzaju współczesnych kurtyzan, jest błędne i wywodzi się z czasów
II wojny światowej). Kultura gejsz wciąż kwitnie w wielu miastach,
jednak ja spędzałam czas głównie z gejszami z Kioto. Jeśli nie miałaś
okazji osobiście poznać żadnej gejszy, to możesz przeczytać jedną z moich
ulubionych książek, A Geisha’s Journey: My Life as a Kyoto Apprentice.
Książka ta porównuje drogę do stania się gejszą do tej, którą musi przejść
primabalerina. Młoda kobieta zaczyna szkolenie nawet w wieku piętnastu
lat. Po roku intensywnej nauki w okiya, czyli domu gejsz, przechodzi test,
po zdaniu którego awansuje do roli maiko, uczennicy gejszy — tytuł ten
używany jest jedynie w odniesieniu do uczennic w Kioto.
Ale to dopiero początek podróży. Maiko poświęca średnio od trzech
do pięciu lat na naukę i ćwiczenia, zanim może awansować do statusu
gejszy, czy też geiko, jak nazywa się je w Kioto (w tej książce używam
wprawdzie terminu „gejsza”, ale kobiety, z którymi poznawałam
te zagadnienia, tak naprawdę były właśnie geiko z Kioto). Typowy
dzień pracy gejszy zaczyna się o poranku od intensywnego szkolenia
w dziedzinie sztuki, po czym przez kolejne sześć do ośmiu godzin
gejsze występują i prowadzą życie towarzyskie. Oczywiście, do tego
dochodzi jeszcze czas potrzebny na założenie ozdobnego, wyściełanego
ceremonialnego kimona, które potrafi ważyć nawet kilkanaście
kilogramów. W jego zakładaniu pomagają zawodowi garderobiani,
zwani otokoshi, jedyni mężczyźni, którym wolno przebywać w okiya.
Po ubraniu się gejsza nakłada swój klasyczny makijaż: matowy biały
podkład, wyraźnie zaznaczone brwi i szkarłatne wydęte wargi, pokryte
krystalizowanym cukrem w roli błyszczyka. Biorąc pod uwagę to, jak
długo gejsze pracują i jak bardzo wymagające fizycznie są ich występy,
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oraz ich pełny makijaż, który stale noszą, zapewne nie spodziewasz
się, że mogą mieć piękną cerę. Jeśli jednak dopisze Ci szczęście
i zobaczysz gejszę w jakimkolwiek wieku bez makijażu, to zadziwi
Cię jej nieskazitelna skóra, niezależnie od tego, czy będzie miała lat
siedemnaście, czy siedemdziesiąt.
Piękno gejszy
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JAPOŃSKA KSIĘGA PIĘKNA

Nietrudno uwierzyć, że to gejsze wyznaczały niegdyś trendy dla
japońskiej społeczności. Przez wieki kobiety starały się naśladować ich
modny styl, charakterystyczny makijaż i urocze manieryzmy. Jednak
w odróżnieniu od gwiazd z czasów złotego wieku Hollywood, które
nieustannie żyły w świetle reflektorów i chętnie zdradzały sekrety swojej
urody fanom, gejsze były niczym efemeryczne istoty zamieszkujące
karyukai, świat kwiatów i wierzb. Sekrety ich urody były pilnie
strzeżone i przekazywane jedynie ustnie z pokolenia na pokolenie.
Tę tradycję kontynuowano aż do 1813 roku, gdy pewien
przedsiębiorczy człowiek opisał sposoby pielęgnacji skóry i modę
tej epoki w trzytomowym dziele znanym jako Miyakofūzoku
kewaiden („Podręcznik najważniejszych zasad piękna i stylu”). Moja
niestrudzona doradczyni i współpracownica Nami wykopała wczesną
kopię tego arcydzieła, gdy zaczęłyśmy zbierać informacje na temat
rytuałów piękna i zdrowia gejsz. Ten ponadczasowy tekst uważany
jest za najstarsze dzieło poświęcone urodzie napisane w Japonii i był
wielokrotnie przedrukowywany, obecnie jednak wielu współczesnych
Japończyków zajmujących się pielęgnacją urody nie ma o nim pojęcia.
Gdy wspominałam o tej książce podczas naszych spotkań w interesach,
zastanawiali się, dlaczego nigdy o niej nie słyszeli ani jej nie czytali.
Tym, co najbardziej uderza w drobiazgowym zapisie praktyk
i szczegółowych ilustracjach, jest to, jak bardzo wciąż są one aktualne.
Regularnie sięgam do tłumaczenia tej książki, której zawartość stała się
inspiracją dla wielu produktów Tatcha. Większość porad dotyczących
pielęgnacji skóry i urody wytrzymała próbę czasu. Niektóre wyjątki są
zrozumiałe: pierwotny biały podkład stosowany przez gejsze zawierał
ołów, teraz jednak tworzy się go z użyciem mąki ryżowej. Jeden
z dawniejszych środków złuszczających — odchody słowika — nie
jest już popularny z oczywistych względów. Jednak mimo wszystko
książkę tę momentami czyta się niczym aktualne wydanie „Vogue”.
Zawiera ilustracje pokazujące, jak osiągnąć idealny efekt kociego
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spojrzenia, porady, jak kształtować brwi i kontur nosa.
Nawet stosowane od wieków składniki produktów
do pielęgnacji skóry — od otrąb ryżowych do
oleju kameliowego — stosowane są i dziś, a nauka
potwierdziła ich skuteczność. Poczynając od sekcji
„Krok 1.” w części „Rytuał gejszy”, przyjrzymy się tym
składnikom i stworzymy na ich bazie Twój osobisty
rytuał piękna.
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WSCHÓD I ZACHÓD. CZEGO SIĘ DOWIEDZIAŁAM
O JAPOŃSKIEJ SZTUCE PIELĘGNACJI SKÓRY?
Jedną z rzeczy, które zwróciły moją uwagę w podróży, było to, że gejsze
i inne Japonki mają piękną, świetlistą skórę, którą w świecie zachodnim
kojarzy się z młodością.
Zanim przyjęłam wschodni rytuał piękna, mój stosunek do
własnej skóry często bywał antagonistyczny. Walczyłam z nią, stosując
agresywne produkty, obiecujące szybką przemianę cery. Gdy rozmawiam
z kobietami cierpiącymi na trądzik lub egzemę, często słyszę, że czują się,
jakby ich skóra je zdradziła. Rozumiem to, ponieważ myślałam kiedyś
o mojej skórze jako o czymś, co wymknęło się spod kontroli. Może jednak
najcenniejszą lekcją, jakiej nauczyło mnie japońskie podejście do piękna,
jest to, że pielęgnacja skóry powinna wyrastać z troski o nią. Twoja skóra
ciężko dla Ciebie pracuje. Jeśli okażesz jej miłość i poświęcisz uwagę,
nagrodzi Cię zdrowym, kwitnącym wyglądem.
Jest kilka innych istotnych różnic pomiędzy wschodnim i zachodnim
sposobem traktowania skóry. Omówię je na kolejnych stronach.
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Mniej znaczy więcej
Zachodnie kobiety bardziej koncentrują się na makijażu niż na
pielęgnacji skóry. Już od najmłodszych lat gromadzą imponującą kolekcję
szminek, cieni i kredek do powiek. Dla Japonek najważniejsze jest
uzyskanie czystej, gładkiej cery dzięki dobrze przemyślanemu rytuałowi
pielęgnacji. Jeśli chodzi o wybór produktów i ich składników, Japonki
wierzą, że mniej znaczy więcej. Stosowanie jakiegokolwiek produktu
do czyszczenia, nawilżania lub pielęgnacji traktowane jest jako pełen
miłości, niezbędny krok, oparty na minimalnej liczbie składników,
która jest w stanie zapewnić skuteczność działania.

Składniki mają kluczowe znaczenie
Japonki są świadome faktu, że ich
skóra jest odbiciem ich stanu
zdrowia. Wiedzą, że powinny unikać
określonych produktów w diecie, za to
jeść dużo naturalnych produktów
roślinnych, by mieć zdrową cerę.
Wiele składników, które są popularne
w ich diecie, wykorzystywanych
jest również w pielęgnacji skóry.
Logiczne jest, że to, co jest zdrowe
dla ciała, jest też zdrowe dla skóry.
Podstawowe składniki japońskiej
diety — ryż, wodorosty, zielona
herbata — są popularne również
w wielu współczesnych produktach do
pielęgnacji. Idea, że dieta i stan skóry
łączą się ze sobą, jest wciąż stosunkowo
nowa w świecie zachodnim.
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Rytuały są ważne
Rytuał oznacza wyniesienie codziennych czynności do czegoś, co robi
się świadomie i co może mieć uzdrawiającą moc. Sposób pielęgnacji
skóry przez gejsze jest niezbędny, by rozpuścić makijaż i oczyścić cerę,
jednak nie jest to jedynie przykry codzienny obowiązek. Akt oczyszczania
i nawilżania skóry wykonywany jest z taką samą precyzją i troską
niezależnie od tego, czy dzieje się to po raz pierwszy, czy setny.

Troska o skórę to troska o siebie
Japoński rytuał pielęgnacji skóry nie ma na celu szybkiej przemiany
czy agresywnego leczenia. Chodzi w nim raczej o pełną medytacji troskę
o skórę i tym samym siebie dzień po dniu. Aby naprawdę troszczyć się
o swoją cerę, trzeba pójść dalej, nie poprzestając na zmywaniu makijażu
czy usuwaniu pryszczy. Pomyśl o swojej skórze jako o wizytówce ciała.
Może powodem wyprysków jest stres? Może to brak snu sprawia, że jest
ona przesuszona i szara? Jeśli nie zatroszczysz się o swoją duszę, wszelkie
eliksiry i kremy niewiele będą mogły zdziałać.
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