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Протилежністю контрасту є нюанс, тобто м'яке, слабко виражене розходження. Саме 

слово "нюанс" означає "відхилення", "ледь помітний перехід". Наприклад, при 

контрастному зіставленні білого і чорного кольорів сприймаються тільки два ці тони і 

різка межа між ними, у нюансному співвідношенні завжди існує послідовний перехід 

від білого до чорного через градації сірого. 

Якщо в композиції наявна повна подібність елементів за розмірами, формою, фактурою 

і іншим властивостям, то у цьому випадку мова йде про тотожність.  

Як і інші засоби композиції, контраст, нюанс і тотожність дизайнер зачіски обирає не 

довільно, а керуючись багатьма факторами: призначенням зачіски, над композицією 

якої він працює, її конструкцією, образним рішенням і т.д. Щоб досягти виразності 

контрастних і нюансних відносин, потрібно уявляти, іцо у композиції потрібно 

підкреслити, виявити, а що, навпаки, згладити. 

Нюанс у композиційному рішенні, створюючи близькі за характеристикою форми, 

підсилює їхнє звучання тим, що багаторазово, з незначними змінами їх повторює. 

Контраст же привертає увагу до форми за рахунок різкого виділення її у порівнянні з 

іншими. 

В одній композиції можуть бути присутніми і контраст, і нюанс одночасно. Наприклад, 

якщо потрібно виділити композиційний центр і підкорити йому інші елементи, 

головний елемент повинен бути контрастним до другорядних елементів, які у свою 

чергу будуть знаходитися між собою у нюансних відношеннях. 

Контрастна композиція більш активна, тому що зіткнення, різке протиставлення хоча б 

двох характеристик додає формі виразність, робить її помітною, піднімає над 

буденністю. Тому зачіска, композиція якої побудована на контрасті, завжди незвичайна, 

оригінальна і виділяється на загальному тлі. 

Інша справа нюанс - найвитонченіший, делікатний із композиційних засобів. Зачіска із 

нюансним відношенням елементів не впадає в око, її естетичні достоїнства 

розкриваються не відразу, а при уважному розгляді. Нюанс часто виступає як головний 

засіб досягнення елегантності. 

При проектуванні зачіски важливо пам'ятати, що контраст дуже активний засіб 

композиції, його можна застосовувати лише в одному або двох моментах, інші ж 

повинні бути організовані за принципом нюансу. Використання контрасту і в формі, і в 

тоні, і в кольорі, і у фактурі одночасно неминуче призводить до нечіткості сприйняття 

зачіски, до плуганини в її композиції, створює у глядача неприємне відчуття метушні. 

Нюансна композиція викликає почуття спокою, стабільності, врівноваженості. 

Вибір певного композиційного засобу - контрасту або нюансу - залежить від багатьох 

факторів. Контраст дозволяє створити більш ефектну композицію. Однак дизайнеру 

зачіски необхідно пам'ятати, що надати формі гармонійної цілісності за допомогою 

контрасту набагато складніше, ніж за допомогою нюансу. З іншого боку, у композицію 

зачіски, яка побудована тільки на основі нюансу, для її пожвавлення іноді варто ввести 

елемент контрасту. Поєднання в одній зачісці цих двох протилежних прийомів 

(контрасту і нюансу) допомагає дизайнеру створити гармонійну, виразну форму. 


