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Аналіз  моди і стилю сучасних  зачісок 

 
    У сьогоденному моделюванні велика увага приділяється 

зачіскам. Мистецтво виконання зачісок широко розвивається, і 

зачіски, що нагадують силует зачісок історичних стилів 

видозмінились,  зі зміною сучасних напрямків моди. Якщо по 

формі зачіска висока і на вигляд важка і громіздка, то насправді 

вона легша за вагою.   Щоб надати зачісці сучасності в ній 

використовують сучасні елементи та  декоративні прикраси, 

сучасні вирішення колорування. Вони не потребують великої 

кількості шпильок, бо існують засоби різної фіксації  та фарбуючи матеріали. 

    Сьогодні, коли змінюється ритм життя, коли люди (особливо 

молодь ) намагаються жити енергійніше, встигнути завжди та 

всюди, мода набуває шокую чого, на перший погляд, змісту. Разом з 

цим, вона намагається бути мобільнішою, зручнішою, 

практичнішою. Комусь вона подобається, а комусь – ні. Але, як 

відомо, «про смаках не сперечаються», а людини поза модою не 

було, немає та не буде. Ну а мода… вона як метелик: її життя 

скорочене та мимолітне. Мода з кожним роком йде все в перед, не 

зупиняючись на минулому. Цьому допомагають сприяти нові напрямки та тенденції в 

моді. Аналізуючи роботи провідних зарубіжних майстрів, спочатку потрібно виділити 

найбільш популярних та найбільш відомих перукарів світу. Ними вважаються Луї 

Лонгераус, ВідалСасун Олександр де Ларі, ТолухGuy, PivotPoint, Альда Копала, 

PatrickCameron. Нагороджений титулом «людина легенда» ВідалСесун. Він справді 

відомий по всьому світу, навіть поза межами перукарської майстерності. PatrickCameron 

вважається найталановитішим стилістом по виготовленню зачісок з 

довгого волосся. На сьогоднішній день перукарі модельєри 

пропонують лаконічність форм в вікторіанському стилі. Стрижки 

на основі видовженого квадратного силуету з використанням 

техніки слайсінга. Виконуються завивки за допомогою 

різноманітних накруток створюються оригінальні форми, насичені 

кольори. Також модними є природні, плавні лінії. Є нові способи 

стрижок – це поінтінг, слайсінг, pointeut. Також з’являються нові 

методи укладки – брашинг, бомбаж, полішинг. Сем Макнайт (Лондон) запропонував 

завитки, які повинні бути блискучими розділеними. В покрасці І. 

Bogatti (Aduachic) , (Франція) пропонує медові відтінки в 

співвідношенні з жіночою неповторною лінією. JeanMarcJoubert 

(Франція) пропонує чотири варіанти ультра сексуальності для 

вечора: гладке і пряме, витягнуте за допомогою праски волосся або 

супернакручене, в безпорядку мілке та хвилясте чи викликаючий 

контраст між прямою та густою чілкою і по начесаними пасмами які 

підібрані на потилиці. Щодо українських центрів моделювання 

зачіски, то до них можна віднести школи Тарасюка, та Дюденка. В 

сучасному світі вони найбільш відданіші з усіх інших.  

 

 

 

 


