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Процес моделювання нової зачіски має свої особливості і виконується поетапно. 

З огляду на що в початковій стадії формування задуму можливі елементи інтуїтивного і 

випадкового. Творчий процес створення зачіски можна представити у вигляді такої 

послідовності: 

 Дослідження напрямки моди – всебічне сприйняття і усвідомлення епохи, 

стилю, моди. Художники-модельєри створюють свої моделі, вловлюючи і творчо 

осмислюючи очікувані зміни побутової моди. Вони пропонують моделі, які є 

кроком до нового. В основі нових моделей лежить глибоке вивчення народних 

традицій історії і сучасних віянь моди. 

 Вивчення індивідуального попиту – при моделюванні зачіски перукар-

модельєр, перш за все, з’ясовує її функціональність і естетичне призначення, 

тобто умова її використання. Залежно від цього творчий процес в кожному 

випадку буде мати особливості, оскільки призначення зачіски і умови її 

використання диктує до деякої міри і її форму. 

 Творчий пошук – процес виникнення в свідомості модельєра художнього образу 

дуже складний, найчастіше він пов’язаний з появою не одного єдиного, а відразу 

декількох образів, що виникають один за іншим, близьких або різних. Тільки один 

з них згодом набуває достатню чіткість і завершеність. У початковий момент 

роботи дуже важливу роль у створенні моделі може зіграти малюнок.  

Образ, що виникає в свідомості, дуже добре фіксувати на папері – це 

дозволить доповнювати, уточнювати і перевіряти розумову роботу. Первісну 

ідею форми модельєри відображають в нарисі, розвивають в ескізах і потім 

відпрацьовують в робочому ескізі. Ще одним технічним засобом моделювання, 

особливо в пошуках найбільш виразних об’ємних форм, може виявитися 

ліплення-моделювання із застосуванням пластиліну. Малюнки, навіть 

відображають безліч ракурсів зачіски, все-таки не можуть дати уявлення про 

скульптурної формі в повному обсязі, з усіма особливостями композиційних 

взаємозв’язків, пропорцій і архітектоніки в тривимірному просторі. 

У процесі розробки проекту можна використовувати, як перше, так і друге засіб, це 

залежить від обставин, які складаються під час творчих пошуків. Але, ймовірно, краще 

застосовувати обидва, спочатку ескіз, а потім ліплення як уточнення і об’ємне 

відтворення форми. 

Ліплення-моделювання дуже важлива, так як створювані форми мають наочністю. 

Постійно бачачи перед собою конкретну форму, модельєр легше компонує або 

видозмінює деталі і, що особливо важливо, з усією визначеністю бачить конструкцію 

зачіски, її особливості, отже, з більшим ступенем впевненості може передбачити 

технічні засоби одержання деталей, їх з’єднання і об’єднання, технологічну 

послідовність операцій по створенню зачіски. 

 



 Конструктивне рішення – це розробка системи побудови зачіски, т.е. 

знаходження сукупності технологічних прийомів отримання окремих деталей за 

допомогою використання різних інструментів і приладдя, а також технологічних 

способів з’єднання їх в моделі. Іншими словами, це розробка технологічної 

документації для виконання художнього задуму. Повна конструкторсько-

технологічна документація моделі є технологічні інструкції, ескізи і схеми, які 

спричиняють побудова деталей і зачіски в цілому; в них вказуються 

співвідношення довжини волосся на окремих ділянках голови і методи їх обробки 

(філіровка, градуювання і т.п.), пояснюються особливості композиції в світлі 

художніх і модних вимог і, як наслідок, уточнюються особливості використання 

інструментів і приладдя, особливості причісування з урахуванням фактури, 

кольору, декоративного оздоблення різних фасонів даної моделі; даються 

рекомендації з використання даної моделі і варіанти причісування стосовно до 

різних умов. 

 Реалізація задуму – практичне виконання зачіски. Як не важлива підготовча 

робота з використанням в ньому всіх технічних засобів моделювання, творчий 

процес створення моделі отримує своє завершення в створенні самої зачіски. 

Найголовнішою особливістю моделювання зачісок і стрижок є те, що 

перукар-модельєр на відміну від модельєрів інших професій весь комплекс 

робіт по створенню моделі здійснює самостійно і власноруч, аж до створення 

самої зачіски. Перукар-модельєр повинен сам вміти добре причісувати, так 

як в процесі причісування, остаточної обробки зачіски він може отримати 

дещо інше вираз свого задуму, яке буде сприяти поліпшенню художніх 

якостей моделі. 

 Впровадження і поширення створеної моделі в маси – широке поширення в 

практичній роботі перукарів отримують моделі, або що завоювали визнання на 

конкурсі, або розроблені в конструкторсько-технологічних бюро. У першому 

випадку модель поширюється за допомогою публікації фотографій в газетах і 

журналах, у другому – вона разом з повною конструкторсько-технологічною 

розробкою поміщається в спеціальному виданні: журналі, рекламному буклеті, 

експрес бюлетені. 

Таким чином, творчий процес створення зачіски є послідовне поетапне уточнення 

загального (обсягу) через приватне (деталі) і на заключному етапі досягає максимальної 

конкретності. Вирішити композицію моделі – це значить задумом, котрий склався у 

свідомості модельєра, дати конкретний детальний розвиток, конструктивну розробку і 

втілити художній задум в життя. 

 

 


