
Techniki rysowania
i malowania fryzur

ZAGADNIENIA
l Rodzaje materiałów do rysowania i malowania
r Techniki rysowania i malowania: ołówek, kredka ołówkowa, kredka pastelowa, kreda, marker,

tusz, farba plakatowa, akwarele

Rysowanie odgrywa w nowoczesnym {ryzjerstwie ogromną rolę, umozliwia bowiem fry-

?l_e,rom poro,zumiewanie się z klientamj imiędzy sobą, niezależnie od istniejących barier
językowych,}Celem wykonania rysunku jest osiągnięcie porozumienia co do kształtu fry-
zurybądź uczesania, czyli przekazanie informacji. Zastosowana technika nie ma tu więk-
szego zTlaczenia. Nalezy ją wybrać zgodnie ze swoimi umiejętnościami,

Fryzjer mozę wykorzystać rysunki fryzur w czasie usfugi. Rozwija w ten sposób takze
zdolności analizy przestrzennej i kolorystycznej. Etap projektowania fryzury jesi klu-
czowy w procesie jej doboru. Podczas Ęch czynności fryzjer analizuje wygląd klienta
itwotzy zarys fryzury, który moze przedstawić klientowi w formie graficznej.

l.]. Narzędzia do rysowania imalowania
Do projektowania i odwzorowywania fryzur :rnożna zastosować wiele przyborów do ry-
sowania bądź malowania. Od nal'prostszych, jak ołówek, do tych najbardziej wymagają-
cychptecyzji, akwarele Łączone z solą. KreaĘwny projektant powinien umieć wykorzystać
każdą okazję, by zastosować nowe przybory do rysowania, a ptzy tym eksperyłrnentować
dla uzyskania coTaz lepszych efektów. Do osiągnięcia zamierzonego celu nie zawsze ko-
nieczne są duze nakłady finansowe, np, w przeszłości aĘści do tworzenia najtoztna-
itszych dzieł wykotzysĘwali wewnętrzne strony kopert. Pamiętajmy, ze wszystko, na
czym pióro, kredka czy farba zostawia ślad, może sŁuZyć do tworzenia najśmielszych
projektów. ł

l.'1.1. Karton ipapier
{Uąpq.y*"*.baiej9zyr4 materiałemwykorzystywanym w trjkcie nauki rysunku jest papier

_teónlĆń!tuU kańon.Zazwyczajużywasiębiałegopapieruzgładkąpowierzchnią,poniewaŻ
możnapo nim rysować ołówkiem, kredkami, kredą, rnazakami, węglem i farbamiwodny-
mi. Powierzchnia papieru jest kształtowanaw zależności od jego przeznaczenia. Sprzedaje
się go w rozmaitychwielkościach iróżnych fakturach, Do szkicowania ołówkiem lub wę-
glem najlepiej wykorzystać zwykły papier, który nie powinien być ani zbyt szorstki, ani zblł
gładki. Natomiast delikatne, starannie dopracowane dzieła wymagają gładkiej powierzchni,
jaką ma papier do akwareli. Kartony do rysowania są dostępne w róznych kolorach. Tekstu-
ra papieru (rys. 1.1) może wpływać na wygląd całego projektu i podkreślać jego charakter.
Bloki layout zawierająpółprzezroczystybezdrzewny papier, którego wierzchnia strona jest
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Pokryta Warstwą do rysowania mazakiem, Papier do drukarek jest idealnym, a zalazem
najtańsz,;rn podłożem do szkicowania ołówkiem albo delikatnym mazakiem. Sprzedaje
się go w ryzach (opakowaniach zawierających 500 kartek).

*;_l, ]. j. Faktury papierów

l.].2. Narzędzia wykorzystywane w rysunku zawodowym fryziera
wybór narzędzi wykorzys§rł,anych do projektowanta fryzur jest bardzo bogaĘ. Najczę-
ściej wykorzystuje się:
.- ołówki,
u markery,

" kredki pastelowe i ołówkow-e,
=" 6arby plakatowe i akwareiowe.

W,vróznia się ':Śi+;Łi_gł=ilĘ. ". o róznym stopniu twardości. Oznacza się je symbolami
od 10H -bardzo twarde, do 10B - bardzo miękkie. Litery HB oznaczają średni stopień
twardości. Ołówek F,batdzo podobnv do HB, rózni się głównie odcieniem szarości.

WYkorzYsfuje się również +::+==: i.l*,:il=.,;*, które zimiast grafitu we wkładach mają
kolorowe pigmenĘ, oraz,*-,::;,. !-}.,9-:]=..ą:, które po r^^o.rJniu w czystej wodzie dają
efekty zbliZone do farby akwarelowej.
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§łys. 1.?. Rodzaje ołówków ioznaczenieich twardości

§r*dki produkuje się z_węgla drzewnego, pasteli, kredy lub innego materiału i wykorzy-
stuje przede wszystkim do rysowania. Dostępne są pojejynczo luń kompletach. wyróż-
nia się kredki:
ę *iśłvk**;*,
* ś+;i*e*ą.*,
* past*§*lv*.

FH2H3H4H5H6H7HBH9H

:*.:a, ..

HBB2838485868788B98

łą;fi-E *E Ęł=*i=*-

*v:, i.3. Kredki: a) ołówkowe, b) świecowe, c) pastelowe

z]era

-..., \ajczę-

,.:.;1l mają
*zie dają

TECFIŁ]IKi Ry§owAi{rA t ioaoou*IA FRyZUR



STYLIZACJA FRYZUR

Kredki w odcieniach szarości (rys. 1.4) można wykorzystać do cieniowania, natomiast
te w barnrnych odcieniach słuZą do kolorowania elementów lub powierzchni.

Rys. 1.4. Ikedki w odcieniach szarości

Marker (rnazak, pisak, flamaster) to przybór do rysowania, którego końcówka jest wy-
konana z ftlcu (rys. 1.5). Grubość kreski zależy od końcówki narzędzia, która może być
zaokrąg7ona lub prosta, Rozmiary markerów oznacza się za pomocą symboli literowych
(rp. S, SC), Specjalne pędzelki ze zbiorniczkami na farbę mają odpowiednio ukształtowa-
ną końcówkę umozliwiającą rysowanie. Można je wykorzysĘwać zarówno do rysowania
cienkich Linli (przy pionowo ustawionej końcówce), jak i do wlpełniania szerokich po-
wierzchni (przy końcówce pochylonej).

Rys. 1,5. Flamastry

§apid*graf1 (rys. 1.6) to pisak kreślarski (pióro), który wykorzystuje się przede wszyst-
kim w rysunkach technicznych, Umozliwia rysowanie 1inii stałej grrńości.

#ffikt
?Y -r|l§ rilF

JlJb,
aj.... :.a. Rapidograf

Zapis zgodny z deflnicją podaną w Wielkim shwniku ortograficznym P\łrN. W języku branżowym fu nkcjonuje równieź termi n rapitograf.
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Farba to mieszanina pigmentów ze spoiwem, która może mieć konsystencję cieczy lub
PasĘ, Jest PodstawowYm narzędziempodczas ma]owania. Wyróżniasię farby: woarr",'ot"i
ne i akrylowe (rys. 1.7).

Akwarela to farba, której główną cechą jest transparentność, czyli przezroczystość
i PłYnnoŚĆ w Przenikaniu kolorów. W razie konieczności poĘcia Óodaje się do niej gwasz
(farbę wodną z domieszką kredy lub bieti), nadający jej wiaściwoSci krylące.

t**al r
f€*Lr

Rve, 1".?. Farby: a) wodne, b) olejne, c) akrylowe

. K*lor*w* tus:e (rys. 1-8) można nanosić piórem albo pędzelkiem. Doskonale nadają się
do kreślenia wy r aźny ch linii i skomplikowanych rrrr" głło*,

Rys. 1.8. Kolorowe hrsze

1.1.3. Techniki rysowania i ma|owania
Dobór techniki wYkonania rysunku i odpowiedn ich narzędzi zależy przedewszystkim od
wyrnagań ldienta oraz umiejętności osoby projektujące j fryzurę.
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].2. Ołówek
Technika rysowania ołówkiem jest jedną z najczęściej stosowanych. Pozwala na twoIze-

nie rysunków aĘstycznych i zawodowych. Rysunek artystyczny umożliwia Projektantowi
zademonstrowanie klientowi proponowanejfryzury, Dzięki niemu :nrożnarównieżzapre-

zentować sposób wykonania styzyżenia lub koloryzacji włosów. Przed rozpoczęciem ryso-
wania nalezy doHadnie zastrugaćrysik ołówka (rys. 1.9).-v -ry 

Ę
Rys. 1.9. KształĘ zastruganego ołówka: a) i b) prawidłowo zastrugany ołówek, c) nieprawidłowo
zastrngany ołówek

Aby mieć pełną kontrolę nad ołówkiem , na\eży go właściwie ltzymać w dłoni (rys. 1.10).

DoĘczy to wszystkich technik, w których wykorzystuje się narzędzie samopiszące.

Rys. 1.10. Maściwe trryrnanie ołówka w dłoni: a) tr4łrnanieołówka podczas pisania i kreŚlenia,

bj i c1 trzymanie ołówka podczas szkicowania i rysowania odręcznego
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) "1 "]: f!*:kterystyka tech n iki ołówka
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lub rir rehlszo_zwala uz's,<ac różne odcienje szaroścj 1"iJ",ł, miękkie."..i".;;i;,;;xru_rmrli

RYs' 1'11' PrnJkładY Przedmiotów narYsowanych za pomocąołówka z uwzględnieniem świa*ocienia
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rzystywane w technice ołówka

:.];Jo 'ń;;;:'^iffi:filj:ł 
h wYkorzysrr-r'";;;;łu*\, o różnejtwardo-

1est wydobycie światłr
88. Do retuszu rł,rr,,.,.'"1," 

,_r-' 
""^ń-;: 

"' llkazującYchgoto.ą firr";*;;;;".r;";
wykorzysfia"" 

"łj#T}: 
a"?,i#ri'r.'ijlstosowanie ołówków o,twardości ;;;';;

:,=*l",*;;,,,,*t;Xrril;}-_1;I[łł"ł::'Tńi!::ffi *t"Hffi jinra, Dzięki nim można wydobyć;;,J"^;'; moŻna dowolnie formować p"a."J. iir§i_

*H$ii:ili,.,j-ilT":i:"ffi {;:;#1"5:-?:#Ęffi r;i*lŁ*#"tpapierzĆ A+';;;;il|'"jelcowe wykonuie si
sigdosmgairffi ;;[:",?f :Ł:Ł:,i,;ił,i;#,ffi TŁffi lffi :T"ffi"J,nffi #i

Rys. 1.12" Gumki do ścierania Rys. 1.13. Gumki ch]ebowe

TECHNii{l RYsOwAN]A I fu6l6r,yANlA FRYZUR

r0). ;

j

i

;

j

i



STYLIZACIA FRYZUR

Rysunki fryzur wykonane techniką ołówka
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Rys. t.14. Fryzwadamska krótka, włosy lekko rozwichrzone: a) schemat głowy, b) ,.t "-* gło-
z uwzględnieniem części twarzy (nos, usta, oczy), c) szkic pojedynczych 7iniifryzury,
d) cieniowanie fryzury ołówkami różnej twardości, e) gotowa fryzura z uwzględnieniem
światłocienia w twarzy i we włosach
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Rys. 1.15. Frynxa damska długa, włosy gładko opadające natlvarz,pazLLrHpońżej kości policzkowych

'1.3. Kredka ołówkowa
Technikę kredki ołówkowej, podobnie jak technikę ołówka,iwykorzystuje się do rysowania
projeków fryzur. Dzięki kolorowlłn rysikom można podkieślić indlrvidualne elementy
kolorystyczne {ryzury, a}y jednak skutecznie zastosować tę technikę, konieczna jest pod_
stawowa znajomość barw.

1.3.1. Ch arakterystyka tech n i ki kred ki ołówkowej
v/ razie rysowarfla kredlłą każdy błąd można wymazać gumką lub wyretuszowbć. kred-
ka służy zatówno do kolorowania płaszczyzny, jak i do zaznaczenia szczegółów. Stosu-
jąc ią w ńżnych konfiguracjach kolorysĘcznych, można tworzyć wielobarwne efekq,
we fryzurze oraz oznaczać elementy, w rysunku in}truktaZowyrnj Technika ta jest czę-
sto stosowana ze względu na łatwość wykonania rysunku, Kredki produkuje się w róz-
nych kolorach otaz twardościach wkładów. Twarde wkłady dają efekt ptzeztoczystości,
Im wkład bardziej miękki, Ęm siła krycia pigmentu silniejsza, a efekt urytaźniejszy.
Intensl.vwrość barwy reguluje się za pomocą siły nacisku kredką na papier,ijednak nale-
ży pamiętać, że im silniejszy efekt, tyrn trudniej go usunąć w razie popełnienia błędu.
Kształt linii rysunkowej, jaką uzyskuje się dzięki kredce, jest uzalezniony od części ry-
sika używanej do rysowania. Podczas rysowania czubkiem rysika powstają cienkie linie.
Imbardziej wkład będzie pochylony w stosunku do powierzchni kartki, tym linia stanie
się grubsza.'Poszczegó|ne kolory kredek można na siebie nakładać w celu uzyskania cie-
kawych efektów.

TECHNiKi RYsowANtA I "!,ft LO\łAN t,ą



Ęs. 1.16. Przykładowe mieszanie barw kredek ołówkowych

A-bY zlikwidować ,,przejścia" pomiędzy liniami, naleĘ rozelrzeć kolory nałożone na
kartkę. Można\M tym celu wykorzystać paĘczek kosmeĘczny lub chusteczkę higieniczną.

Rys. 1.17. PruykJady przedmiotów narysowanych za pomocąkredek

1.3.2. N arzędzia wykorzystywane
w technice kredki ołówkowej

Aby wykonać rysunek techniką kredki ołów-
kowej, nie potrzeba wielu narzędzi. 

-V/ystar-

czą:
o paleta kredek ołówkowych,
o gumki do ścierania,
o temperówki,
o waciki kosmeĘczne do rozcierania.

,ł,L}. 1.':3, Fryzura damska krótka, fale przylega-
iace do głowy
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rec kolory nałozone na
&usteczkę higieniczną.
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Ęsunki fryzur wykonane techniką kredki ołówkowej
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Rys. 1,19. Fryzuramęska, irokez klasyczny: a) schemat glgyy,1,1 schematgłowy i i:_1c,F,q:^",li::,
częścitwarzy (nos, usta, oczy), c) szkic pojedynczych 1inii {ryzury, d) cieniowanie Iryzury lce(lkaml,

;r;";;;ń"iazuwzględnieniem światłocienia w twarzy i we włosach

1.4. Kredka pastelowa
w odróznieniu od kredki ołówkowej pastele charałteryzują się delikatriejsrymi subtelniej-

sąrn efektem rysunkowym}orięt i,-ri*,r"yskuje się łagodne przĄśclamiędzy kolorami bez

dużychnak}adów pracy.'Dolóznicowania mocy Ęcia stosuje się ńlgotre pędzelki,
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Rys, 1.20. Przykady przedmiotów narysowanych za pomocą pasteli

Rysunki fryzur wykonane techniką kredki pastelowej

Rys. 1.21. Fryzwa damska, włosy krótkie, sepia: a) schemat głowy, b) schemat $o*y, uwzględ-
nieniem częścitwarzy (nos, usta, oczy), c) szkic pojedyrrczychliniifurury, d) cieniowaniefryzury
ńżnyrni kolorami kredek pastelowych, e) gotowa fryzura z uwzględnieniem światłocienia w'twarzy
i we włosach
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1l;.r 
ffi Fryzura damska, kok, kredki paste- Ry-s. t.ż3. Fryzura męska klasyczna, odcienie

szarości

,,śą

łzględ-
iefryzury
ia w twarzy

1.5. Kreda
kredę wykorzystaje się w rysunku fryzur dość rzadko zewzględuna jej słabą trwałość.

'1.5.1. Charaherystyka techniki kredy
Kredą rysuje się najczęściej na czarnym lub kolorowpn kartonie. V/ celu wzbogacenia
rysunku lub dokonania w nim zmian użrywa się ściereczek do rozcierania krJdy lub
specjalnych pędzli w kształcie wachlarza zwilżonychw wodzie.

*1 *: ni:l *1d1 
|_l'.""U*'"tów 

narysowanych za pomocą kredy



STYLIZACJA FRYZUR

Rysunki fryzur wykonane techniką kredy

nys. |.]S. Frynlra damska ]<rótka, włosy lekkorozwichrzone

1.6. Marker

1.6.1. Charakterystyka techniki markera
Zapomocątechniki 

^Tk:.r:uzyskuje się wp,azistą, twarde i zdecydowane linie (ich gru-bość zależy od r odzajukońcówki r"Jk; -' ; s. I.27).

Rys. 1.27. Rodzaje markerów

Markery oznaczone literami XS, s, F i M dają efekt cienkich linii i sfuzą do podkreślaniaszczegółów rysunku. Często nazywa się Prapiłograa-i,;;i;;;ri'" o"rr".rone jako B,SB i 1,5 umożliwiaia uzyskanie tńi.riznĘińu"sli, 
"ł"j"i""J r.ii" nachylenia w stosun_ku do Powierzchni'rysunkowei. Efekt u;ylri *".r.".*iffi;ffiHiony od zastosowanej

Rys, 1.26. Fryzura męska Ępu ież

'5,2. Na-
_. -

Rrs.1.2E. H

Ęsunkifryzur

R;. 1]! :: _._:
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_.sci czubka markera (od cienkich do bardzo szerokich linii) i umozliwia pokrywanie

_ lrem duży ch powierzchni.
,:n więcej poclągnięć zastosuje się w jednym miejscu, tym efekt będzie ciemniejszy

: "rdziej kryją.y powierzchnię,
Głównym piobi"-"* podczas rysowania markerami jest brak możliwości dokonania

:ekty popełnionych błędów.

1,6.2. Narzędzia wykorzystywane w technice markera

[/ technice markera wykorzystuje się różne rodzaje mazaków (od

apidografów), które dobiera się ze względunazamietzony efekt,
grubych do cienkich

::,. ,]_. lćZ

::le 1inie (ich gru-

di i słuĘ do podkreślania
ńastte ozraczo:ne jako B,

Ęta nachylenia w stosun-
b;"nionv od zastosowane1'

F

Rys. 1.28. Przyk<łady ptzedmiotów narysowanych zapomocą markera

Rysunki fryzur wykonane techniką markera

Rys. 1.29. Ftyzuradamska dfuga, włosy gładko okalające twarz
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nys. t_.]O. Fryzura damska krótka, włosy lekko
rozwichrzone

Rys. 1.31. Fryzura męska, irokez klasyczny
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1.7.Tusz
Tusz sfuŻY do wykonyrvania.precyzylnych rysunków i do kolorowania powierzchni. Wefryzjerstwie korzysta się. z nięo, aby'nadaćpowierzchni barwę, stosując go, można uzy-skaĆ ŻIwe kolory o efekcie Prńroczystości. Wyróznia się dwa ,Zar^i"tuszów: akwarelowei akrYlowe, Nakłada się je pędzlami o różnych szerokośiiach i zakończeniach włosia. pę_
dzel dobiera się w zależnoici od planowanĆgo efektu.
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Rys. 1.32. Rodzaje pędzli
Rrs. 1.3+



- -,, llalez.v pomalować większe powierzchnie, powinno slę zwllżyć papier wodą, aby
='sZtĆ szYbkoŚĆ wysychania tuszu. Gdy planowane jest rozjaśnienie powierzchni

- :-::lalolvane1, należy czystyrn i mokrym pędzlem rozetrzeĆ tusz, a 1'ęo nadmiar- ],. ChuSteczką higieniczną. I(olejne warstwy nakładane po wyschnięciu ńszu zwięk-
- . 'eqo siłę krycia. papier stosowany w technice tuszu powinien być wytrzytnały na

-: .-.:lie rvodY, |eśli papier będzie suchy, zacznie się zwijać lub marszczyć, a rysunek
. ___e ri. ,glądał nieestetycznie.

_ ',:!i CZnV

ptierzchni. we
,ga.możnauzy-

ńq: akwarelowe
riach włosia. Pę- Rl-s. 1.33. Przykłady przedmiotów narysowanych za pomocą tuszu

Rysunki fryzur wykonane techniką tuszu

Rys. 1.34. Fryzura damska. rr-łos

TĘCl{łilKi RYSowAI{IA l MAtowANlĄ FRYZUR
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I.8. Farb, o'"U";;";*.:-
Akwarela to farba rozouszczal.na.w wodzie, mającapostać stałą. Naiczęściej można ją ku-
Hil.TT.TI: §};u.Tr* }:::-"r* i" *ui;p ;;6ffi;: ró wn i eż 

i e s t roz pu s z.
o dcieni e a,uy,,,y*ffi i:il,::]:ffi i?:l :i"i,"":h ]" l, 

tu b a c h.
wwodzie.li#ę."i*2av,ty-rur".u",ffi 

;:::ł:,'a:łTXffifl:H:trJ'T;tr,można namalować detale. Pędzle ,r".r""órą do malow*i, #ięr.rrych powierzchni.Farba plakatowa ma większą ;rł, łly.J 
"r' ]k*"r"to*". .

Farbami akwarelowyrni,l pr"t".*}Lil"'r:L::: 
"" 

k"rtorr".h o podwyższonej odpor-ności na działaniewody, 
\razi" zr" jolr"-rr§gramafury 

kartonu będneon się marszczvł.a efekt wizualny ryr,r.rku okaże się ;"il;;"'r.zny- odpowiedni sposób trzymania w dio-ni pędzla podczas malowania rryr. i.li-,6"'rr"o ,r;- pełną kontrolę.

,/--{

'. *#.j61 ' _

./ gf

!-:_l :. J . 3 ; Sposób trzymanta pędzla pod,czas malowania

Ri-s 1 ,ł7, Przyl<łady przedmiotów narysowanych za pomocą farby plakatowej i akwarelowej

/



4ściej można jąku-
ómnież jestrozpusz-
L
$źem zanutzonym
liląc cienkich pędzli,
sz,vch powierzchni.

odxlższonej odpor-
ti: on się matszczył,
ób trzrmania w dło-

Ęsunki fryzur wykonane techniką farby

R":' ł'}3, Fryzura damska długa, włosy gładko opadające natwarz,pazurki ponizejkości policzkowych

Rl s. j.3*. Fryzura damska krótka, włosv lekko
rozwichrzone:]-_ ]R,el Rys. 1.40, Fryzura męska

TECHNIKl RYsowANiA I MALowA\IiA FRYZUR
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STYLIZACJA FRYZUR

l.

?.
3.

El FY?śFi§€ e F*3-HilHF$§.Ą

YĄłrnień cechy charakterystyczne technik rysowania/malowania: kredką, ołówkiem,
pastelami i kredą. Odpowiedź zapisz w zeszycie przedmiotowyrn.
|akie efeĘ można uzyskać podczas rysowania markereml
Wymień techniki rysowania, które umozliwiają korektę bez konieczności plzerysowy-
wania.

4. Wykonaj w zeszycie przedmiotowyrn rysunki dowolnych figur geometrycznych. Wyko-
rzystaj opisane w t}/m rozdziale techniki rysowania i malowania.

5. Wyszukaj w prasie kolorowej zdjęcia różnych fryzur dziennych damskich i męskich.
Naszkicuj je w zeszycie przedmiotowyrn, stosując różne techniki.

6. Wybierz dowolną technikę i zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 1.15 wyko-
naj rysunek dowolnej fryzury,

7. Wlłrnień zaleĘ iwady poszczególnych technik rysowania i malowania.Zapiszwnioski
w zeszycie przedmiotowlłn w formie tabeli.
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