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                      Стиль і мода моделювання 

Розвиток і вдосконалення перукарського мистецтва тісно пов'язані з 

еволюцією суспільства, підвищенням загального рівня культури. У всі 

часи робота перукарів була спрямована на те, щоб прикрасити 

зовнішність людини, зробити  її  привабливішою. 

Що ж таке зачіска? На це питання можна відповісти так: це  волосся, укладене в певну 

форму із застосуванням різних видів укладання, завивки, різноманітних стрижок. 

 У зачісці найяскравіше  проявляється подих епохи, вона відтворює 

національні та расові  риси, класову приналежність, соціальний стан у 

суспільстві, а також ознаки статі та віку. Завдяки зачісці можна  

підкреслити  привабливість  обличчя і завуалювати  деякі недоліки. 

Певний  відбиток  накладають на зачіску  особисті  смаки та 

індивідуальні погляди її  власника. Сукупність  цих понять визначає стиль людини. 

Слово «мода» походить від  французького «mode», яке, у свою  чергу, утворилося  від 

латинського «modus», що означає міра, образ, спосіб. Мода — це те, що в певний час 

найпоширеніше, тобто кори-стується  найбільшою популярністю й визнанням 

більшості. 

 Стиль — це конкурентна, стійка, складна мода епохи, в якій мода виражає 

економічний стан, політичні погляди, розвиток культури, ставлення до зовнішнього 

світу. На формування індивідуального стилю людини можуть впливати літературні 

образи, твори живопису, образи кіногероїв, поняття зі світу музики, особливо 

танцювальної, що в наш час часто породжують цілі  стильові напрями. Характерні 

особливості цих  напрямів виявляються в індивідуальних стилях різних людей. У своїй 

роботі майстер це враховує, причому в більшості випадків при індивідуальному 

моделюванні  бере ці стилі за основу. 

Нині  розрізняють  декілька  стилів. 

 1. Класичний. Характерний стриманістю, відсутністю екстравагантних, гостромодних  

кольорів і ліній як у макіяжі, так і в одязі та зачісках.    

2. Романтичному стилю притаманні легкість, свобода, пристрасність. 

3. Спортивний стиль поєднує в собі  динамічні  кольори, прості 

форми. Відсутність зайвих деталей, надмірного декору забезпечує 

легкість і зручність руху. Спортивний стиль дуже функціональний, не 

потребує великої кількості аксесуарів. 

4. Фольклорний стиль зумовлюється географічним розташуванням 

того чи іншого народу, історичними традиціями та економічним станом 

країни. Він характеризується народним колоритом. 

 6. Екзотичний  стиль — це стиль свята й карнавалу. Його основні риси складність 

форм, яскравість еротичність Дуже тісно пов'язаний з фольклорним і романтичним 

стилями. 

7. Авангардний стиль — стиль майбутнього, стиль пошуку. 

Він  ніколи не зупиняється, завжди прямує попереду всіх стилів і може поєднувати 

основні  риси кожного з них. 


