
Перукар І класу 

Н.Е. № 12 Основи композиції в сучасних  жіночих стрижках (зачісках) 

ПЛАН 

- знати  основи композиції в сучасних  жіночих стрижках та зачісках; 

Художнім оформленням зачіски в моделюванні прийнято називати процес створення 

за конкретними законами краси як окремих деталей, так і зачіски повністю з метою 

викликати у глядача певні асоціативні відчуття.  

У всі часи зачіски особливостями своєї форми висловлювали певні ідеї: форми бароко-

високопарність, урочистість; форми раннього рококо — граціозність, деяке легковажність і 

т. п. (в XX ст. кожна мода також характерна цією особливістю). Звідси випливають наші 

стійкі уявлення і про характер ліній, деталей, а отже, і про емоційно-психологічний вплив на 

глядача. Грубо спрощуючи, можна сказати, що в більшості випадків кучері представляються 

нам романтичними; геометричність ліній іноді свідчить про строгості, діловитості, 

спортивності, можливо, елегантності; за контрастом з бароко, наприклад, маленька зачіска з 

невеликою кількістю декоративних деталей говорить про скромність її власниці і т. д.  

Таким чином, зачіска як якесь узагальнене художнє ціле, здатне викликати у глядача при 

сприйнятті певні (заплановані модельєром) емоції, асоціативні відчуття, являє собою в 

сукупності із зовнішністю людини художній образ. 

Художнє оформлення зачіски безпосередньо пов'язане з композицією, тобто 

будовою, розташуванням, співвідношенням її складових частин.  

Композицією називається також і результат цієї дії - сама зачіска. 

  В основу композиції перукар-модельєр бере сукупність утворюють форму обсягів 

(частин), співвідношення цих обсягів, загальні пропорції (масштаб), силует.  

Від того, наскільки вдало вирішена композиція в цілому, залежить краса і виразність 

форми зачіски. Якщо не буде узгодженості в поєднанні основних обсягів і форм, 

якщо не знайдені загальні пропорції зачіски, ніякі прийоми прикраси не зроблять 

зачіску красивою і привабливою. Доцільною єдністю композиції перукар-модельєр 

висловлює зміст свого задуму, робить його конкретним, дохідливим і вражаючим. 

Непрофесіонал у своїх оцінках зачіски може користуватися словами «подобається» 

чи «не подобається», не вникаючи в тонкощі композиції; перукар-модельєр у своєму 

аналізі моделі повинен чітко розуміти, чому подобається або не подобається та чи 

інша композиція. 

Точна аналітична оцінка, безумовно, важлива, але вона лише констатує рівень вже 

готової зачіски. Набагато істотніше мати надійний метод аналізу естетичних 

властивостей зачіски в ході проектування самої моделі. Для цього необхідно знати 

об'єктивні закономірності формоутворення і композиції: компоненти композиції і 

композиційні засоби. 

 

Перукареві-модельєру доводиться працювати з різноманітними зачісками. В одних 

панує «чиста» лаконічна форма, в інших — під складно розробленим декором 

геометрична форма лише вгадується, але в будь-якому випадку в основу береться 

певна система пропорціювання, обумовлена художнім задумом. 

Компонентами композиції зачіски (як твори) є: форма і силует, лінії (конструктивні і 

декоративні), колір, окремі деталі зачіски і декор (прикрашають елементи). 

Композиційними засобами, або прийомами, композиції, є пропорції (масштабність, 



композиційне єдність характеру всіх елементів), симетрія і асиметрія (композиційне 

рівновагу, статика і динаміка), ритм, контраст, нюанс. 

Призначення зачіски і задум перукаря-модельєра визначають вибір компонентів і 

композиційних засобів. Розробити композицію моделі означає – створення загальної 

гармонії зачіски, рис обличчя, фігури, костюма.  Це і становить основоположний 

закон: цілісність композиції. 

Кожна композиція може розглядатися як певна система, заснована на поєднанні 

елементів головних, менш значущих і другорядних.  

Закони композиції: 

1) підпорядкування компонентів композиції і композиційних засобів 

призначенням зачіски; 

2) наявність композиційного центру; 

3) співмірність всіх частин і компонентів композиції між собою, з особою і 

фігурою людини. 

 

 

Засоби вирішення 

композиції та 

композиційних 

зв’язків 

 

 

 

 

Контурна лінія зачіски 

(стрижки), візуально 

збільшуючи або зменшуючи 

форму носа 

 

 

 

 

 

 

 

 


