
Спецкомпозиція 

Урок №30  Фактура поверхні форми(Ст. 77-78) 

Велике значення у проектуванні форми зачіски має фактура поверхні. Фактурою 

називається побудова поверхні (надане їй від природи, або отримане у процесі обробки). 

Фактура може бути різною - від зовсім гладкої до рельєфної. У першому випадку розміри 

елементів фактури дуже малі, їх неможливо помітити неозброєним оком, їх кількість на 

одиницю поверхні велика. У випадку рельєфних фактур кількість елементів набагато 

менша, але розміри досить великі. Інколи елементи фактури настільки великі, що 

набувають значення самостійних форм. 

Характер поверхні форми може викликати враження щільності або порохнявості, важкості 

або легкості. Різні фактури по-різному взаємодіють з формою. Великі елементи фактури, 

видозмінюють геометричний вид форми. Найбільш точно характер форми передають 

гладкі фактури. 

За способом відображення світла від поверхні усі фактури поділяються на: 

- шершаві (мають досить великі елементи, що створює складну світлотіньову гру 

на поверхні); 

- матові (мають середні за розмірами елементи і розсіюють світло під різними 

кутами); 

- глянсові (мають настільки дрібні елементи, що майже усі світлові промені, що 

падають на поверхню, відбиваються під тим же кутом, під яким падають на неї). 

Факторами сприйняття фактур є віддаленість предмета від глядача і характер освітлення. 

Різницю фактур ми сприймаємо не тільки візуально, але і на дотик, розрізняючи при цьому 

гладкі, слизькі, або зернисті, рельєфні поверхні. Кожна фактура несе в собі ознаки певного 

емоційно-образного звучання. Використання в одній зачісці різних фактур може додати їй 

додаткової виразності. Практично не існує несумісних фа'ктур, однак може бути недотепне 

їхнє поєднання, коли вони починають сперечатися і навіть знищувати красу одна 

одноїФактура поверхні зачіски може бути неактивною (Мал.1). Усі кінчики волосся 

знаходяться на одному рівні. При такій фактурі видно тільки верхній шар волосся. Така 

фактура добре відбиває світло. Активна фактура (Мал.2). має шершаву поверхню. Усі 

кінчики волосся стирчать назовні. Комбінована фактура (Мал. 3). - це поєднання активної і 

неактивної фактур. 

Активні фактури дуже декоративні і не мають потреби в додатковій прикрасі. Неактивні ж 

фактури є гарним тлом для активних або для обробки. 
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