
Перукар І клас 

Н.Е № 1 Принципи художнього моделювання зачіски: 

ритм, контраст, композиція, нюанс,  акцент 

ПЛАН 
-  володіти принципи художнього моделювання зачіски: ритм, рухи у зачісці, композиція,нюанс,  акцент; 

- характеризувати типи,  стилі, призначення зачісок та типи обличчя; 

- знати напрямки моди в модельних зачісках різних типів; 

Створення зачіски відбувається за певними законами композиції: 

1. Усі компоненти та композиційні засоби підпорядковані призначенню зачіски. З цього випливає, що 

практичне призначення зачіски повинно бути і змістом її форми. Фантазійна зачіска недоречна на роботі 

або спортмайданчику, а довге розпущене волосся неприпустиме на прийомі офіційного характеру; 

2. У зачісці присутній композиційний центр, який здебільшого трактується як місце зосередження 

основних, важливих зв'язків між елементами. Він може розташовуватись на будь-якій частині голови і не 

збігатися з геометричним центром або віссю симетрії; 

3. Усі частини, компоненти співвідносяться між собою, а також з обличчям і фігурою людини. Цей закон 

базується на масштабності, тобто відношенні величини форми зачіски до величини голови, деталей 

обличчя, фігури людини. Масштабність має прямий зв'язок із кольором і фактурою. Зачіска зі світлого 

волосся здається дещо більшою, ніж з темного. 

Форма -- це загальний контур зачіски, видимий під будь-яким кутом зору. Вона тривимірна і змінюється 

залежно від кута зору. 

Ритм -- рівномірний тип змін, що повторюється, або рух у зачісці. Ритм може бути швидким або плавним. 

Швидкий ритм означає чітко виражені переходи, наприклад, тугі локони або круті хвилі. Плавний ритм 

більше помітний у пишних зачісках або на довгому хвилястому волоссі. Великі повтори слід застосовувати 

помірно, бо може виникати монотонність. 

Нюанс. Це відношення однорідних елементів, схожих між собою. Схожість виражена сильніше, ніж 

різниця, і зв'язок утворюється на явно вираженої схожості. 

Акцент може бути: 

-малопомітним , або яскраво вираженим, це залежить від індивідуальності, напрямку моди, та призначення 

зачіски. 

Нюанс надає особливого шарму композиції, підкреслює акцент, доповнює його. Це як правило друга після 

акценту деталь зачіски,вона може бути:виражена в кольоровому рішені, в будь-яких деталях і навіть в 

блиску чисто вимитого волосся. 

Контрастом називається відношення з яскраво вираженою нерівністю порівнюваних однорідних елементів. 

Виражається: 

- в довжині волосся  

- в кольорі волосся 

- в фактурі волосся 

- в об’ємності форми зачіски  

Ритм буває: 

- спадаючий; 

- зростаючий; 

- чередующий; 

- кільцевий; 

- променевий; 

- комбінований – складається з 2-3 видів ритм. 

 

 

Ритм, нюанс і контраст у композиції використовуються як художні засоби побудови єдності елементів 

зачіски та їх гармонійного зв'язку в певному масштабі конкретної зачіски. 

 


