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Характерні особливості процесу моделювання зачісок  

індивідуального  впровадження 

Робота модельєра при індивідуальному моделюванні це робота з кожною 

людиною окремо, тому приступаючи до роботи над будь-якою зачіскою перукар, 

перш за все, намагається виявити художній образ конкретної людини – об’єкта 

моделювання зачіски. 

При індивідуальному моделюванні відбувається так звана інтерпретація моди. У 

суспільстві модель може зазнати різні зміни. По-перше, вона, як правило, кілька 

спрощується, оскільки побутові умови висувають свої вимоги до зачіски, наприклад до 

її міцності. По-друге, припустимо, зміна моди на головні убори може змусити людей 

підкреслити, посилити якусь деталь зачіски. Потрібно сказати, що є велика кількість 

різних, часто непередбачуваних факторів, у своїй сукупності впливають на різні зміни 

моделі, внаслідок цього виникають нові, іноді досить оригінальні форми. І факти де 

яких  зміни в побуті популярних зачісок не повинні опинятися поза увагою перукаря-

модельєра, вони  і стають джерелом подальшого розвитку моди і створення 

перукарем-художником нових моделей зачісок. Таким чином, в основі роботи 

модельєра лежить вміння спостерігати в побуті, потім фільтрувати масу дрібних 

змін, виробляючи своєрідний процес відбору популярного, нового, отримувати в 

результаті новий задум, який відповідає вимогам дня. Після цього з урахуванням 

особливостей волосся як матеріалу розробляється необхідна технологія.Так 

народжується нова модель. Цей шлях поступового видозміни моделей 

називається еволюційним, і він характерний для роботи над зачіскою в межах одного 

модного циклу. Коли ж закінчується цикл, виникає нова мода, повністю відкидає 

попередню (такий якісний стрибок називається революційним), і в цьому випадку 

модельєр повинен особливо гостро відчувати зміни суспільної свідомості. 

Нюанси індивідуального моделювання 

Індивідуальне моделювання являє собою адаптацію існуючих варіантів укладок під 

конкретну людину. Моделі змінюються залежно від запитів і переваг клієнта, його 

типажу, стилю і особливостей зовнішності. Результатом цієї операції стає створення 

нової, оригінальної за формою і характером зачіски. 

Моделювання стрижки або укладання будь-якого типу потребує врахування кількох 

факторів: 

o переваги та бажання людини; 

o зовнішні дані клієнта, риси і форма обличчя, типаж; 

o специфіка статури людини; 

o тип і структура волосся, їх колір; 

o призначення стрижки (зачіски); 

o тенденції моди. 

 


