
Спецкомпозиція  

Урок № 11 Ритм в зачісці 

При порівнянні будь-яких однорідних елементів зачіски можливі три види 

зіставлення та зв'язку. Одним із них є 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 (рис. 1). Великі 

повтори слід застосовувати помірно, бо може виникати монотонність. 

 

Рис. 1 Ритм у зачісці· а — швидкий, б— плавний 

Також ще є різноманітні ритми в зачісці: 

- спадаючий;  

- зростаючий; 

- рівномірний; 

- чередуючий; 

- кільцевий; 

- променевий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ритм в зачісці (Ст. 98-101) 

Багатьом явищам природи властиві чергування і повторення. Повторюваність рухів характерна для 

усіх процесів у житті людини. Закономірне чергування, повторення, послідовна зміна елементів 

називається ритмом. Ритм існує у всіх видах мистецтва: у музиці це сполучення звуків, у поезії - 

чергування рим, в архітектурі, образотворчому і прикладному мистецтві - різноманітне повторення та 

чергування форм або їх властивостей на площині, або у просторі. 

Закономірна зміна елементів дозволяє створювати ритмічні композиції, іншими словами, ритмічна 

композиція складається із елементів, які відрізняються один від іншого, але пов'язаних між собою єдиним 

прийомом зміни. Ритм повідомляє композиції динамічний розвиток, причому для створення виразного 

ритмічного руху велику роль відіграють не тільки характер і розміщення елементів, але і їх кількість. Для 

добре вираженої ритмічної зміни досить трьох елементів. Ритмічні ряди в композиції можуть 

розташовуватися симетрично. При цьому рух, який наростає або з протилежних боків до центра, або від 

центра до боків, врівноважується і композиція виглядає закінченою і врівноваженою. 

Частковим випадком ритму є метр. Метр організує чергування рівних за величиною елементів через 

рівні проміжки. Метричне чергування елементів повідомляє композиції не тільки стійкість, 

врівноваженість, але і деяку монотонність. Композиції, які побудовані із застосуванням метричного або 

ритмічного порядку, можуть бути з інтервалами і без них; можуть бути простими, тобто складаються з 

одного елемента, який повторюється, а можуть бути складними, коли в них сполучаються кілька простих 

ритмічних рядів або повторюються елементи двох і більше видів. 

Ритм і метр є найважливішими виразними засобами у композиції зачіски. Характер ритму зачіски 

залежить від кількості образотворчих елементів, повторів світлих і темних тонів, від проміжків між 

деталями і напрямків форм зачіски. Застосовуючи той чи інший ритм або метр, можна досягти певного 

візуального ефекту сприйняття об'ємної форми зачіски. Якщо необхідно створити більш яскравий і 

динамічний образ, дизайнер використовує ритм як засіб організації форми. Ритм може виявлятися в трьох 

видах: 

- змінюється розмір елементів, які повторюються при збереженні інтервалів між ними; 

- зберігається розмір елементів, які повторюються при зміні інтервалів між ними; 

- змінюються і розміри елементів, і інтервали між ними. 

За способом організації елементів у зачісці ритмічний лад може набувати різних напрямків: 

- вертикальних; 

- горизонтальних; 

- діагональних; 

- радіально-променевих; 

- кільцевого; 

- спірального. 

У кожному випадку виникає новий характер руху, а виходить, і нове образне звучання зачіски в 

цілому. Так, наприклад, зачіска із горизонтальним чергуванням елементів викликає відчуття стійкості і 

рівноваги, при діагональному й особливо при спіральному ритмі виникає активний, стрімкий рух, 

обумовлений динамікою похилих ліній. Ритм зачіски може бути швидким і повільним. Швидкий ритм - це 

чітко виражені переходи: наприклад, тугі локони або круті хвилі. Повільний ритм більш помітний у 

пишних зачісках або на довгому хвилястому волоссі. 

Дуже важливим питанням у композиції зачіски є ритмічна організація кольорових плям. Причому 

колір може виступати у різних аспектах: як елемент композиції, який підкоряється іншому, більш 

важливому, або як головний організуючий елемент, який сприяє вираженню задуму композиції. На 

особливу увагу заслуговує ритмічна організація контрастних кольорів, які створюють найбільш активні 

хроматичні композиції. Звичайно в композиції зачіски використовується кілька видів ритмів, тому що 

ритмізації піддаються усі властивості форми: об'єми, частини зачіски, конструктивні і декоративні лінії, 

фактури, відносини кольорів, розміри, розташування деталей і т.д. Часто ритм і метр присутній у 

композиції одночасно. У будь-якому випадку вдало спроектована ритмічна організація зачіски додає їй 

особливу музичність, підсилює її образність і ідейне звучання. Змінюючи ритм у зачісці, дизайнер змінює і 

характер її сприйняття глядачем. 


