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Temat: Kontrast we fryzjerstwie Cd. 

Kontrast kierunku to najczęściej zestawienie ze sobą pasm włosów 
zorientowanych np. pionowo i poziomo. 

Kontrast kształtu stanowi zawarcie we fryzurze przeciwstawnych płaszczyzn 
lub linii. Każda fryzura zawiera jedną lub kilka płaszczyzn. Wchodzą one w 

elementy kształtowania  fryzur.  
Są to: 
- kwadrat, 

- prostokąt, 
- prostopadłościan, 

- trapez, 

- romb, 
- elipsa, 

- koło, 
- trójkąt. 
 

Fryzury mogą być opisane również przez bryły: 
 

- prostopadłościan, 
- sześcian, 
- kulę, 

- ostrosłup, 
- zestawienie we fryzurze elementów różnej wielkości, np. duże, wyraźne 
elementy i partie drobnych elementów fryzury, 

- we fryzurze zastosowano różne długości elementów jej kształtowania. 
 

Innymi elementami pozwalającymi kreować fryzury są wzmocnienia, rytm 
i uszeregowanie. Wzmocnienie we fryzurze to powtórzenie formy w niej 
występującej w różnym wymiarze. Jeżeli forma powtarza się regularnie to 

mamy zjawisko rytmu. Uszeregowanie to ustawienie elementów fryzur w 
wyraźnie widocznych liniach poziomych lub pionowych. 

 
 
 

 
 



Symetria jest to właściwość figury, bryły lub innego obiektu polegające na 

istnieniu przekształcenia odwzorowującego dany obiekt na niego samego. 
Przykładem jest zwierciadlane odbicie kwadratu względem własnej osi. 

Asymetria jest zjawiskiem odwrotnym. Przekształcenie wokół osi symetrii 
obiektu nie daje tego samego obiektu. Fryzury symetryczne są jednakowe po 
obu stronach osi symetrii głowy, stanowią lustrzane odbicie. Symetria 

cechuje się spokojem i elegancją. Często stosowana jest we fryzurach 
klasycznych. Fryzury asymetryczne są zdecydowanie inne po obu stronach 
głowy. Mocno przyciągają wzrok, są dynamiczne. Często asymetria 

wykorzystywana jest przy fryzurach awangardowych. 

 
Najczęściej we fryzurach można zauważyć lekką asymetrię tzn. punkt 

ciężkości fryzury jest przesunięty. Dodaje to dynamiki i napięcia. Świetnie 
sprawdza się we fryzurach całodziennych. 

 
Zadanie: 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany                            
do sprawdzianu. 

 

1. Co nazywamy tekstura włosów? 
2. Jakie kontrasty występują we fryzurach? 

3. Jakie płaszczyzny kształtują fryzurę? 
4. Co to jest kontrast długości? 
5. Co to jest kontrast kształtu? 

6. Co to jest kontrast koloru? 
7. Jakie kontury występują we fryzurze? 

8. Jak przebiegają linie konturowe? 
9. Jakie linie występują we fryzurach? 
10. Jakie bryły mogą opisywać fryzury? 

11. Jaki kształt może mieć kontur fryzury na linii karku? 
12. Jak przebiegają linie konturu wewnętrznego? 
13. Jakie są cechy fryzur symetrycznych? 

14. Jakie są cechy fryzur asymetrycznych? 


