Jordi Vasquez
Από το 1974 έως το 1978, ωθούμενος από την μεγάλη του επιθυμία να μάθει την
τέχνη της κομμωτικής, ξεκίνησε ως βοηθός σε ένα από τα πιο σημαντικά και
αντιπροσωπευτικά κομμωτήρια της Βαρκελώνης, το κομμωτήριο του Llongueras που
βρίσκεται στην λεωφόρο Pau Casals.
Μετά από μόλις ένα χρόνο προήχθη σε πλήρη τεχνικό χάρη στις δεξιότητες και τις
ικανότητές του. Παρ'όλα αυτά ξεκίνησε να εργάζεται ως hairstylist μόλις το 1981
καθώς ποτέ μέχρι τότε δεν είχε ξανασυμβεί ένας κομμωτής να ανέλθει από βοηθός σε
hairstylist σε τόσο λίγο χρόνο. Το 1982 έγινε μέλος του προσωπικού του
κομμωτηρίου C / Ganduxer αναπτύσσοντας σχέσεις με το Διεθνές Ινστιτούτο της
Βαρκελώνης, δίνοντας σεμινάρια και μαθήματα σε κομμωτές παγκοσμίως. Η
ικανότητα του ως καθηγητή και η αφοσίωσή του στη διδασκαλία σε συνδυασμό με το
χάρισμά του να επικοινωνεί τις γνώσεις του, τον βοήθησαν, μέσω σεμιναρίων και
εκδηλώσεων, να μεταφέρει την τεχνική της Llongueras στην Ισπανία και σε όλο τον
κόσμο. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά μέρη στα οποία έχει εργαστεί: Ισπανία,
Ελβετία, Ιταλία, Μεξικό, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Κορέα, Ρωσία και στην Ελλάδα, με
την FARCOM.
Από το 1987 είναι καθηγητής στο Ινστιτούτο Llongueras και υπεύθυνος για την
τεχνική κατάρτιση των haistylist που εργάζονται σε ινστιτούτα Llongueras. Επίσης,
συμμετέχει στην καταγραφή των τεχνικών βίντεο για το περιοδικό Peluquerias και
συμβάλλει στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό των τεχνικών και ενημερωτικών
φυλλαδίων. Από το 2009 είναι καλλιτεχνικός διευθυντής της Llongueras.
Εργάστηκε ως παρουσιαστής στη σημαντικότερη εκδήλωση της κομμωτικής σε όλο
τον κόσμο, που πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη: Las Jornadas de Moda y de
Peluquerias Llongueras .
Από το 1992 είναι ο συντονιστής των haistylist της ομάδας Avant Garde που
συμμετέχουν στην εκδήλωση Las Jornadas de Moda y de Peluquerias Llongueras και
μέχρι σήμερα είναι υπεύθυνος για την καλλιτεχνική και τεχνική οργάνωση της
εκδήλωσης. Συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών ως
εμπειρογνώμονας στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης των κομμωτών.

