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Урок № 27  Форма, як засіб створення художньої виразності зачіски 

 

 Форма будь якого об'єкта, 

у тому числі і форма 

зачіски має певні об'єктивні 

властивості, які викликають 

у глядача ті, чи інші 

відчуття. Розглянемо 

найважливіші із них, які 

допомагають створенню 

художньої виразності 

зачіски. 

1. Об'єм форми - це 

співвідношення її розмірів 

із розмірами інших форм 

при їх порівнянні. 

Створюючи будь-який 

об'єкт дизайнер повинен 

враховувати, що 

призіставленні різних за 

розмірами форм розміри більшої із них будуть здаватись перебільшеними. Якщо, 

наприклад, дві форми однакових за розмірами розділити на різну кількість 

елементів, то та форма, яка має меншу кількість частин (ці частини будуть більш 

крупними), буде здаватись більшою. 

Об'єм зачісок може зменшуватись або збільшуватись, що залежить від потреб 

існуючої моди. При проектуванні перспективних і популярних зачісок (як 

повсякденних, так і святкових) важливу роль відіграє співвідношення об'єму зачіски 

з фігурою, формою голови, шиї, обличчя. Крім того, необхідно враховувати, що 

зачіска із світлого волосся завжди здається трохи більшою, ніж така ж сама із 

темного волосся. Об'єм зачіски повинен також співвідноситись із об'ємом одягу, 

щоб запобігти диспропорцій. 

При створенні арт-зачісок, дизайнер може дозволити собі будь-які експерименти із 

формою. Крім того, одяг моделі інколи навмисно створюють диспропорційним до 

зачіски, щоб підкреслити форму і об'єм останньої. 

2. Геометричний вид форми - ця властивість визначається характером її поверхні і 

співвідношенням за усіма напрямками розвитку форми. Ступінь об'ємності зачіски 

залежить від співвідношень вимірів форми за трьома координатами площини (х,у,г). 

За останньою ознакою виділяють: 



- лінійну форму - в ній один вимір істотно переважає над іншими. Найменший об'єм 

мають форми, наближені до витягнутої прямої або кривої, тобто, коли форма зачіски 

витягнута в одному із вимірів. 

- об'ємну форму - в ній усі три виміри приблизно однакові. Найбільший об'єм мають 

зачіски, наближені до форми кулі, куба, трапеції, витягнуті в трьох вимірах. 

- площинну форму - в ній один із вимірів значно менший, ніж два інших. Проміжний 

за об'ємом між лінійною та об'ємною формами є форма, наближена до фігури 

прямокутника, витягнута двома вимірами. 

За характером поверхні форма може мати багато варіантів: поверхня може бути 

пласкою, криволінійною, опуклою, увігнутою, східчастою і т.п. 

3.Масивність форми - у візуальному мистецтві це щільність заповнення форми, яка 

сприймається глядачами. Масивність має два граничні стани, між якими існує 

багато проміжних варіантів: з одного боку - це форма, яка максимально заповнена 

масою, з іншого - форма має просторовий характер, іншими словами порожня. 

Геометричний характер форми впливає на сприйняття масивності форми. 

Масивність зачіски таким чином залежить від ступеня об'ємності. Чим більший 

об'єм, тим більш масивною здається зачіска. Форми, в яких усі гри виміри дуже 

близькі за розмірами (куб, куля) здаються найбільш масивними. 

При проектуванні зачіски необхідно враховувати: 

A)чим більш монументальною (монолітною) створена зачіска, тим більшу вона має 

масу; 

Б) більш відкрита побудова зачіски здається полегшеною; 

B)відкрита побудова зачіски здається легкою; 

Г) волосся світлих кольорів завжди надає зачісці легкість. 

4.Світлотінь (урок №53) - ця властивість форми характеризує ступінь освітлення і 

затінювання форми і її частин. Від цієї властивості залежить сприйняття інших 

властивостей форми. Так, темні поверхні здаються меншого розміру, світлі - 

більшого. Характер світлотіньових відношень форми визначається матеріалом, 

конструкцією і оформленням поверхні. 

5.Фактура - це характер будови поверхні форми, який може змінюватись від 

абсолютно гладкого до рельєфного. Фактура здійснює сильний вплив на 

сприймання масивності форми - крупна поверхня візуально збільшує масу предмета. 

Від фактури залежить також світлотінь форми - чим більші мікроформи поверхні, 

тим яскравіше стає світлотіньова гра. 

6.Колір - найбільш емоційно-виразна характеристика форми. Колір активно 

допомагає формуванню образної будови форми. Колір форми впливає на сприйняття 

інших її властивостей. Так, наприклад, червоний і жовтий кольори візуально 

наближають предмет і збільшують його, а синій, відповідно, зменшує і віддаляє. 

Форма, яка пофарбована в блакитний колір, сприймається легкою, прозорою, а 

коричневий колір надає формі масивності. 

 


