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Урок № 26 Масштаб зачіски (ст.108) (Ст. 92-93) 

Масштаб визначається правильним застосуванням систем пропорцій. 

Розділяючи форму на окремі деталі, можна тим самим досягти 

потрібного масштабу. Форма буде сприйматися більш або менш 

значущою. Необхідної виразності образу у вигляді масштабу можна 

досягти, працюючи не тільки з формою, а й грамотно застосовуючи 

інші образотворчі засоби, такі як колір і фактура. З пошуком 

пропорцій предмета, який проектується, безпосередньо 

пов'язаний такий засіб композиції, як масштабність. 

Масштабність зачіски - це співрозмірність її форми і 

елементів до обличчя та фігури людини. З 

масштабністю пов'язані стійкість і рівновага форми. 

Іншими словами, масштабність - це контраст форм, який не 

доведений до абсурду. Співрозмірні співвідношення - людини до 

проектованої зачіски - будуються на антропології. Масштабність 

зачіски залежить від розмірів складових обличчя і пропорцій фігури людини. 

Дотримання масштабності у композиції зачіски обов'язкове ще і 

тому, що її відсутність приводить до гротеску, комічності 

зовнішнього вигляду людини. При проектуванні арт-зачісок 

дизайнер може навмисно порушувати масштабність зачіски з метою 

створення яскравої художньої виразності. Але при розробці 

перспективних моделей правильно знайдена відповідністьмаси 

зачіски розмірам людського обличчя і фігури може не тільки 

підкреслити достоїнства людини, але і приховати деякі її недоліки. Очевидно, що 

досягнення масштабності безпосереднім образом пов'язане з пропорційним 

вирішенням моделі. 

Вірно винайдена масштабність форми зачіски робить образ людини привабливим, 

надає йому витонченості і легкості; невдало вирішена 

масштабність часто призводить до того, що зачіска виглядає 

важкою і масивною. Уявлення про масштабність і її 

виразність можуть змінюватись 

у різні періоди - у залежності від 

естетичних уявлень того або 

іншого художнього стилю, який 

панує у мистецтві в цілому і в зачісках зокрема. Однак 

масштабне вирішення форми не повинно 

"придушувати" людину ні фізично, ні психологічно. 

Таким чином, вибір правильної масштабності і пропорційності у композиції зачіски 

являє собою надзвичайно важливе завдання, від вирішення якого багато у чому 

залежить загальне сприйняття спроектованої зачіски і зовнішнього вигляду людини, 

для якої вона призначена. 


