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1, przyporządkujiakie polęcia, jak długi nos, perkaty nos, wysokr e czołodo głow2, Dobjerz na]korzystniejszefryzury dla poszczegolnych profiligłowy ilwarzy l jeopisz
3 w;aki sposób osiągnięto przeciwwagę dla szczegolnych cech twarzy igło-Wy?
4, Narysuj propozyc]e innych fryzur dlaposzczególnych kształto w twarzyi głovr,ry.5 Klientka rnal:ardzo duze, odsta;ące uszy. Jakiejfryzurrl nie mogłaby nosió.Uzasadnij swoją odpowiedź,
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WszYstkie kolorY, iakle znamy, możnasprowadzió do trzech podstawowych:
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Rys. 2.72. Kolory pochodne drugiego rzędu



<e czoło do głow

3łowy itwarzy ije

;ech iwarzy gło-

vIwarzy igłow
mogłaby nosic

odstawowych:

- niebieski,

:arami każdą z Irzech
a,,ułl, uzyskamy trzy no,
:: rzędu:

- fioletowy - zielony.

_.,,barwy podstawowe
,c otrzymamy sześcio-
;arw, czvli kolory ciepłe
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m eszane,

2 Wykonajfarbami sześciobiegunowe koło barw Uzyska] ko|ory drugiego rzę
du, korzysta1 ąc z koła l:arw,

j Wykonaj farbowanie lub tonowanie b ałych pasm włosow preparatam bar-
wącymi ?rzyporządku] pasma do sześciobiegunowego koła barw

BARWY KOMPLEMENTARNE
3arwy, które w kole barw zaądtllą się naprzecwko s]ebie, zwane są barwamJ
-lomplementarnymr

Gdy połączymy dwie barwy komplementarne, złamiemy ich koJoryt (subtrak-
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Rys. 2.74. Borwy komplementarne

Rys. 2.73. Sześciobiegunowe kolo burw
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Rys.2.77. Dwunostobiegunowe kolo burw; temperuturo borw
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Narysu] dwlnastobiegunowe koło barw palrz przykłai

" Wykona] farbami rysunek podstawowych koJorow
, ?ołącz podstawowe ko ory, by uzyskac barwy pochodne (d,ug ego rzp

du) wykoną farbaml rysunek nowych barw,, Na wolnych polach połąc:z sąs adujące ko ory l nan eś na te pola m e,
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tI
ozenie palrz przyk

ko|or czerwony,

cmplementarnej

- paIrz przykład F

Rys. 2.76. Kompozycja kolorów w kosmetyce
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2 DJaczego ]udziom wydąe się:ł: za le kkie i ciepłe kolory są atrakcylniąsze,ł że pasywne kolory są zimne ) ciężkte?3 Poszuka] na zdjęciach i rysunkach przykład ć:,,v (frllzur,,t, mak)laz,ubrania de-koracje itd ) aktywnych pasywnych koJorouu urasajnij swole przyporząd
kowanie

4, przyyz,yl się wzornikom kolorotłl farb do wlosow] podą nazwy,, aktywnych kolorow farb, pasywnych kolorow farb

koła barw zawierĄąbanvy czyste w kole barw występ ląąIrzypodstawowe ko]ori,orazóarwy rlieszane, Gdy do czystych barw dodamy bialE ,ołus.mv]l' ,ru.i"-llly szczegolnie subtelne odcienie, tzv,ł l,:arvty pastelowe ciemnielsze, zmatowione(darnane)barwy uzyskamy przez dorlanie do czystych barw odrob ny czarnego lul-szarego, podczas farbowanta włosow stosulemy przeaewwystkl.n zmatowione kc-lorY, WY;ątkiem są barwy pasielowe dlalasnych, modnych kolorow; podobnie czyslibarwy do mieszanych odcieni dla wzmocni"niu ńźn.n; i"';;, Nasz naturalrkolor włosow takze składa się ze zmatowionych bu,tł, Zołiocr"rńonu oLń;;;rl;omelanina) zmaiowione są Qrzez pigmenty ciemne (eumelanlnę).
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Op sz ko or czerwony po zmatowien u (patrz od -1 do 4) i ro4aśn eniu (od A
do D) rys,27B,
Przerysl1 rysunek 27B na przyklad w formie koła p amy
Wykcna] farbam rysunek czystych barw
Wykorzystuląc wedzę z rozdzafu Techtrliki t narzędzla do vtykonanta rysJT,

kóvLl wykoną propozycję lryztry z zasiosowan em ko oru:

a) wykorzysta] zmaiowlen e barwy czerwone],

b) wykorzysta1 zmatowienie barwy pomarańczowe1

c) wykorzystą ro4aśn en e barwy zołte1

d) wykorzysta1 roz]aśn en e barwy pon,]aralczowe]

SWlATŁoclrŃ l PRoPoRcJE*

Fryzurazawera w sobe ko|or óidy i czarny z wieloma pośrednimi odcien]ami.

?rzez Ie roznorodne wartości nasycen a kolorem mozemy razQaznac fa]e, ]oki,

powlerzchnie itd

Przedmioty, które zaĄdulą się w pobLzu, są wyraźnejsze, rozpoznĄemy
w nich węce] szczegołow niżw przedmotach znacznie od nas oddaonych,
Dobrym ów czenem trenującym oko 1est wykonanie skali szarosci patrz po-

nzszy przykład.
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Zedanź*

1, Wykonaj skaię szaroś ci rożnymi technikami (tusz, ołówek, węgiel, mazak itd,),2, Narysuj kilka opakowań po lakierze do włosow według następulącego sche-
matu : pierw sze óardzo ci em ne, a każde następn e cor az jasniejsze. powiedz,
jakie wrażenie odniosłeś po obejrzeniu wykonanych rysunków,
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Rys. 2.82. 0ddzioływonie świotła

2, Proszę przedstaw c te same przedm oty p astycznle
Prolektując fryzlrę, nalezy zwrocic uwagę na wzrost osoby ktora będzie 1ą

nos ó, oraz proporc]e ]e] ciała. Dla praw dłowe] oceny trafne] propozyc] pro]ektu

iryzury wazna ]est zna]omośc budowy c ała ludzk ego
Na przestrzen roznych epok kanon proporc] sylwetk l fwzr,lryt bardzo s ę
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Grecja

Rys. 2.B3. Epoki i proporcje

\A/ c ągu wiekótł tr,vorzono rozne kanony obowrązu]ących proporcli Cd pc
czątku XX w]eku za ldea]ne proporqe udzkie1 postacr uznany został karlon ośn_l t
łysoxoścl głowy w stoslnku do wysokości dorosłej osoby
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