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Linda Bergquist är född och uppvuxen i Sundsvall och tänkte alltid att i
Stockholm kommer hon aldrig att vilja bo! Ändå är det här vi hittar henne.
Mindre än två år efter att hon gick ut från vår makeupartistutbildning och med
artister som EMD, Alcazar, E-type, Linda Bengtzing och produktioner som
Julgalan och Biggest Loser på sin meritlista känns det
spännande att få sitta ned och kolla läget lite.
av BIRGITTA LAGERHOLM foto LINDA BERGQUIST
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TIDIGARE ELEV LINDA BERGQUIST

Redan som 12åring var Linda helt bestämd på att det var
makeupartist hon skulle bli. Hennes kusiner var ständiga
sminkmodeller och på alla fester och nyårsfiranden var
Linda den självklara sminkösen.
”Jag blev liksom alltid kvar till sist för att fixa mig själv
eftersom det var så roligt att fixa alla andra först.” säger
hon och ler.
Yrkesbakgrunden är brokig. Hon har jobbat både som kassavärd på krogen, i korvkiosk och på COOP, i bageriet, där
hon lärde sig att baka tårtor. Och samtidigt medan hon
gjorde allt det där höll hon drömmen om makeupartistyrket vid liv. Första gången hon skickade efter en utbildningskatalog, från en annan skola, var 2008 men då kändes det
inte rätt. Först när hon hittade Makeupstudion Education
2013 kände hon att vågade ta steget.
”På mindre än två veckor hann jag ansöka till skolan, bli
godkänd som student, fixa boende i Stockholm, ta tjänstledigt från jobbet och säga upp min egen lägenhet i Sundsvall.
Allt gick väldigt fort men allt kändes bara rätt!”
33 år gammal flyttade alltså Linda till Stockholm för att
äntligen gå den utbildning hon hade drömt om hela livet.
Så vad var det bästa med skolan?
”Allt! Lärarna var bra, strukturen på lektionerna var bra,
det var seriöst och genomtänkt och man kände sig sedd.
Blandningen av teori och praktisk övning var jättebra och
sen att vi fick så mycket praktikjobb.
Jag har via skolan jobbat med olika
modevisningar och musikvideos. Jag
har jobbat med TV – Biggest Loser
och Julgalan med artister som Alcazar,
EMD, Linda Bengtzing, Albin, Dj Qute,
Helena Paparizou och Marie Picasso
(som numera kallar sig för Shanta Liora) Faktum är att jag numera är Maries
personliga makeupartist och vi har även
blivit goda vänner. Beslutet att våga ta
steget och flytta till Stockholm och satsa
på min dröm är det absolut bästa jag
har gjort!
Hur var klassen och gruppsammansättningen?
Vi hade en jättebra klass och de två som
jag fortfarande har kontakt med från
den klassen jobbar också med smink
idag. Det kändes som vi alla var ganska lika. Alla var superfokuserade på att
verkligen få ut det bästa av utbildningen.
Jag själv gick in en bubbla av fokus och
jobbade stenhårt på lektionerna för att
sen gå hem och vila och efter det sminkträna och läsa vidare så mycket jag bara
orkade. Inte ens någon kille kunde ta
mitt fokus.
Efter utbildningen blev du erbjuden en traineeplats hos oss, hur var det?
”Det var jättebra och man fick verkligen lära sig om smink - som från den
andra sidan. Inte nog med att man fick
en upprepning av allt man redan hade
gått igenom en gång. Man fick lära sig
att bedöma sminkningar och att ge feed-

Linda tillsammans med Marie
Picasso (Shanta Liora) som genom
ett makeupartistjobb har kommit
att bli en god vän.

”För mig är det som att
andas. Det finns inget
roligare än att få
jobba med det man
brinner för och även om
målet lockar så har man
ju väldigt roligt
på vägen dit!”

Gå gärna in och kolla på Lindas fina bilder via Made by L på Facebook.
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På Lindas Instagram lägger
hon flitigt upp alla sina arbeten.
Följ henne på @MADEBY_L

back också. Och att stå framför grupp och prata. Usch, det brukar prata om hur hårt man måste kämpa för att komma
var lite jobbigt i början men nu är det inga problem längre. nånvart och det låter som man måste pulsa sig genom djup
snö för att komma nån vart. Men jag tänker så här, för mig
I själva verket var ju det jättenyttigt.”
är det som att andas. Det finns ju inget roligare än att få
Vad hände sen?
Ja sen blev jag erbjuden ett vikariat på ett år som er utbild- jobba med det man brinner för och även om målet, man
ningskoordinator eftersom Anki skulle vara mammaledig har satt upp, lockar så har man ju (åtminstone jag) väldigt
och det tackade jag ja till. Det gav mig chansen att spara roligt på vägen dit.”
lite pengar och fortsätta utbilda mig. Jag brinner för helhet- Kloka ord! Och vad har du satt upp för mål?
en och hos er hade jag ju fått lära mig makeupartistyrket, ”Som jag sa tidigare så brinner jag för att kunna skapa en
fransförlängning och spraytanning. Under vikariatstiden helhet. Om det är barnmålningar och specialdesignade
passade jag på att ta flera andra kurser också som hårför- tårtor till ett barnkalas eller om det är makeup, hår, naglar,
längning och nagelbyggande. Dessutom gick jag flera olika fransar, spraytanning och tårta till ett bröllop spelar ingen
dekorationskurser för tårtor och cupcakes eftersom jag äls- roll. Det är bara roligt att kunna få vara med på så många
kar att baka och gärna vill kunna erbjuda det också som en olika delar av det hela som möjligt. I framtiden skulle jag
tycka att det vore jättekul utöka med ännu fler tjänster gedel i ett helhetskoncept gentemot brudar.
Du, det låter som ett tufft schema med heltidsjobb och så många olika nom att gå kurs till florist, inom foto och till och med till
kurser! Sen råkar jag ju veta att du dessutom hade mycket extra makeup- barberare så att man kan styla till alla hipsters därute,” säkurser, fransförlängningar och spraytanningar för oss på skolan utanför ger hon och skrattar.
Ett stort lycka till, Linda, önskar vi dig!
din ordinarie arbetstid. Var det inte väldigt kämpigt?
”Jo, men vet du vad jag tänkte på tidigare idag? Att man
”Tack!”

Vill du boka tid hos Linda för makeup, fransförlängning, naglar
eller bröllops-/festkoncept hittar du just nu Linda hos LCN på
Gamla Värmdövägen 2 i Nacka. Telefon: 0739893264
Handgjord ”tårtpion” av Linda.
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