
Спецкомпозиція 

Урок  №29 Пластичний характер форми (Ст.75-76) 

Форма зачіски являє собою об'ємно - просторову структуру, яка може бути простою і 

складною. Незалежно від ступеня складності структури зачіски, система зв'язків усіх 

її елементів має вирішальне значення для досягнення гармонії. 

Плавне поєднання елементів, а також поступовий перехід одного напрямку форми до 

іншого називається пластикою. При оцінці пластичного характеру форми велике 

значення мають лінії, які цю форму створюють. Кожна лінія несе своє образно-

емоційне навантаження, здійснює різний психологічний вплив на сприймання форми. 

У зачісці лінії - це малюнок, створений волоссям. Лінії бувають прямими, ламаними, 

кривими. Вони можуть мати горизонтальний, вертикальний або похилий напрямок. 1 

кожна із таких ліній викликає певні емоційні відчуття. Так,лінія у формі спіралі 

викликає відчуття напруги, пряма лінія- стан покою, лінія зі слабко вираженою 

хвилястістю - млявість. Лінії, які сильно витягнугі у горизонтальному напрямку, 

роблять форму важчою, візуально розширюють її. Вертикальні лінії звужують форму 

зачіски. Прямі лінії надають зачісці суворість, стійкість; округлі лінії хвиль 

створюють відчуття легкості, м'якості. Лінії зачіски поділяються на : 

а) силуетні або контурні лінії (надають уяву про форму зачіски, її пропорції 

та допомагають скорегувати недоліки будови голови); 

б) внутріїиньо-силуетні лінії (лінії, які розташовані всередині основної 

силуетної форми); 

в) конструктивні або технологічні лінії (поділяють зачіску на формотворні 

частини, наприклад, проділи, лінії зрізів волосся і т.гі.); 

г) конструктивно-декоративні лінії (несуть подвійне навантаження: 

використовуються для побудови моделі зачіски і виконують декоративну роль); 

д) декоративні лінії (утворюють елементи оформлення і є вирішальними у 

розробці фасону зачіски). 

Для того, щоб зачіска створювала враження добре організованої форми, її контурні і 

декоративні лінії повинні бути організовані так, щоб їх об'єднувала спільність 

кривизни ліній і кута їх нахилу. Тоді в уявному продовженні упросторі вони повинні 

сходитись у одній (або декількох) крапках. Якщо вони не сходяться або сходяться не 

всі, з'являється відчуття дезорганізованої форми. 

Складна форма зачіски описується лініями різного характеру, які і визначають 

пластичні рухи у зачісці, що проектується. У пластичних рухах форми можливі як 

плавні, так і стрибкоподібні переходи одних елементів у інші. Пластика силуетних 

ліній визначає пластику усіх інших ліній і усі разом вони створюють той чи інший 

пластичний образ форми зачіски. 

У найскладнішому силуеті зачіски, в якій представлена сукупність різних пластичних 

рухів, один із них завжди виділяється як головний. 

 

 


