
Temat : Linie stosowane we fryzurach

Podstawowym elementem każdego rysunku jest linia oraz wynikająca z niej bezpośrednio kreska. 
Linia uporządkowany zbiór punktów na płaszczyźnie. Używana jest w rysunku plastycznym oraz 
technicznym do tworzenia schematów i planów. Z wykorzystaniem linii tworzony jest zarys oraz 
kontur będący częścią składową rysunku.

Kreska to element linii wykorzystywany w plastyce do zilustrowania ekspresji, dzięki możliwości 
jej wielostronnego zastosowania. Odpowiada za światłocień oraz przedstawia ruch.

We fryzjerstwie stosowane są różne rodzaje linii. Wewnętrzne i zewnętrzne kontury
mogą mieć zarys linii prostych, półokrągłych, łamanych. Linie mogą być rozszerzone na:

Linie proste, wprowadzają we fryzurze ład i porządek, stosowane są w projektowaniu fryzur
klasycznych. Wyznaczają kontur i zarys fryzur oraz linie prowadzenia grzebienia. Linie proste

stosowane są również w  rysunku instruktażowym

Linie łukowate stosowane w projektach fryzur o różnych stylach. Mają zastosowanie  zarówno w
rysunku odręcznym jak i instruktażowym 

Linie faliste najczęściej używane przy projektach fryzur romantycznych. Są delikatne i miękkie
przez co łagodzą ostre rysy i kształty.



Linie spiralne stosowane są do projektów fryzur romantycznych z loków oraz upięć.

Linie o kształcie sprężyny stosowane w projektach fryzur z włosów kręconych spiralnych  
i kędzierzawych. Dodają objętości fryzurom w rysunku odręcznym

Linie łamane (zygzakowate) stosowane w rysunku odręcznym do projektowania fryzur krótkich,
dynamicznych o ostrym charakterze. W rysunku instruktażowym służą do wyznaczania konturów

fryzury.

Zastosowanie poszczególnych linii we fryzurze wpływa na wrażenie, jakie wywołuje
widok głowy i twarzy. Linie mogą wydłużać lub poszerzać, łagodzić lub wyostrzać rysy
twarzy. Linie mogą nadawać charakter poszczególnych stylów we fryzurach.

Temat : Linie konturowe fryzur

Na formę fryzury składa się jej wysokość, szerokość i głębokość. Kontury włosów służą do
nadania fryzurze ostatecznego wyglądu, wyznaczają zewnętrzne i wewnętrzne linie fryzury.
Kontur zewnętrzny – to zewnętrzne linie fryzury.
Kontur wewnętrzny – to wewnętrzne linie fryzury.



Rys. 2. Kontur zewnętrzny
Kontur zewnętrzny określa kształt głowy i fryzury oraz profil zewnętrzny na karku.
Wpływa na wysokość, szerokość i ciężar fryzury. Fryzury o dużej objętości pomniejszają
twarz powiększając jednocześnie głowę. Fryzury rozbudowane na bokach mogą skracać
głowę i poszerzać twarz. Linia profilu zewnętrznego na karku szczególnie przy fryzurach
męskich lub przy krótkich fryzurach damskich może mieć prosty lub zaokrąglony kształt.

Rys. 3. Linia profilu

Stosowane są również linie łamane. Podstawowe kształty linii łamanych stosowanych na
linii konturu na karku to: M, W, V. Kontur wewnętrzny wyznacza linie między twarzą a
granicą porostu. Za pomocą linii konturowych wewnętrznych możemy wpływać na wrażenie
twarzy (jej długość i szerokość). Kontur wewnętrzny można podzielić na partie ze względu na
ich umiejscowienie na głowie. Granica miedzy twarzą a porostem na linii czoła to
wewnętrzny profil czołowy. Następnie mamy dwa profile wewnętrzne na skroniach, oraz dwa
profile wewnętrzne przy uszach. Linie konturu wewnętrznego mogą mieć różny przebieg na
poszczególnych partiach. Na linii konturu wewnętrznego przy uszach stosowane są
wykończenia w szpic, postrzępione, proste.

Rys. 4. Linii konturu wewnętrznego przy uszach

Linie profilu wewnętrznego okalające twarz mogą być proste, owalne, łukowate, łamane,



tworzące różny stopień rozwarcia.

Rys. 5. Linie profilu wewnętrznego
Każdy kształt profilu powinien być stosowany przy odpowiednim kształcie twarzy i głowy.

Temat :  Geometria fryzur

Każda fryzura zawiera w sobie jedna lub kilka figur określanych przez2 lub3 wymiary.
Figury dwuwymiarowe są określane przez długość i szerokość i są to : trójkąt, prostokąt, kwadrat, 
trapez owal. Trójwymiarowe figury (bryły) posiadają jeszcze głębokość 
( prostopadłościan,sześcian,ostrosłup)

Figury dwuwymiarowe inaczej płaskie występują we fryzurze wtedy gdy postrzegamy ja jako 
płaski obraz uwzględniając tylko jej jedną stronę(przód tył). Natomiast spostrzegamy fryzurę jako 
całość na którą składa się określony kształt głowy, twarzy i włosów wówczas tworzy ona 
trójwymiarową bryłę. ( męskie fryz prostopadłościan,damskie upięcia kule ostrosłupy)

Najczęściej występujące fryzury we fryzjerstwie to:
1. Kwadrat fryzura wydaje się kanciasta,poszerza twarz i głowę,jej elementy powtarzają się 

symetrycznie. Jest to strzyżenie do spójnej formy opadające do jednego poziomu

2. prostokąt – fryzura wydłużająca głowę,  włosy długie ostrzyżone do spójnej formy

3. Koło fryzura sprawia wrażenie harmonijnej, regularnej o dużej objętości, fryzura ostrzyżona
do formy spójnej jeśli patrzymy na fryzurę z przodu

4. trójkąt ostre widoczne kontury,wyraźnie zaznaczony wierzchołek, fryzury damskie 
przyrastające warstwowo

5. trapez poszerza głowę w obrębie żuchwy, gęste grube włosy ostrzyżone do formy spójnej

6. owal wydłuża kształt głowy sprawia wrażenie obfitości włosów,fryzury przyrastające 
warstwowo lub włosy mocno wystrzępione wokół twarzy



Temat  : Proporcje  i perspektywa – Zastosowanie 
w doborze fryzur

Proporcja ciała jest to stosunek wymiarów poszczególnych części ciała człowieka do
całości sylwetki. Zagadnieniem idealnych proporcji ludzkiego ciała zajmowali się już
starożytni artyści i uczeni. Pierwszy kanon proporcji ludzkiego ciała stworzył Poliklet
w V w. p.n.e.. Przyjął, że głowa stanowi ósmą część wysokości ludzkiego ciała. Ustalony
przez Polikleta kanon podziału dorosłego, ludzkiego ciała obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Proporcje ciała ulegają zmianie wraz z wiekiem człowieka poczynając od narodzin aż do
osiągnięcia pełnego rozkwitu w wieku około 18–21 lat. Linie podziału sylwetki dorosłego
człowieka przebiegają następująco:
- od ciemienia do linii brody,
- od linii brody do linii pach,
- od linii pach do linii pasa,
- od linii pasa do linii bioder,
- od linii bioder do linii połowy ud,
- od linii połowy ud do linii kolana,



- od linii kolana do linii połowy goleni,
- od linii połowy goleni do podstawy nogi.

Rys. 2. Proporcje sylwetki człowieka: a) mężczyzny, b) kobiety
Proporcje ludzkiego ciała ulegają zmianie. W okresie niemowlęcym głowa stanowi 1
wysokości całego ciała. W miarę wzrostu, tułów i nogi rosną szybciej niż głowa, następuje
zmiana proporcji wraz z wiekiem. U dwuletniego dziecka stosunek proporcji głowy do reszty
ciała wynosi 1:5, u dziecka w wieku 6–8 lat stosunek ten wynosi już 1:6, a u dziecka
czternastoletniego proporcje te wynoszą 1:7. W wieku 18–22 lat wysokość głowy osiąga
proporcje 1:8 i stanowi jedną ósmą wysokości całego ciała.



Rys. 3. Zmiana proporcji człowieka w zależności od wieku

Oprócz różnic wynikających z rozwoju fizycznego człowieka w okresie dojrzewania
sylwetka dorosłego mężczyzny różni się od sylwetki dorosłej kobiety. Sylwetka męska jest
masywniejsza z powodu grubszych kości i bardziej rozwiniętych mięśni. Charakteryzuje się
szerokimi barkami, wąskimi biodrami oraz małym wcięciem na linii talii. Sylwetka kobiety
charakteryzuje się wąskimi barkami, dużym zwężeniem na linii talii oraz szerokimi biodrami.
Figury dorosłych ludzi przyjmują z wiekiem różne postawy, zależnie od trybu życia,
wykonywanego zawodu czy sprawności fizycznej.
Głowa człowieka zbudowana jest z kości twarzoczaszki i mózgoczaszki posiadających
określone nazewnictwo. Do szkolenia fryzjerów wykorzystywane jest uproszczone
nazewnictwo charakterystycznych punktów głowy.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
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Wraz ze wzrostem ciała ludzkiego zmianie ulegają proporcje głowy i twarzy. Głowa
dziecka jest większa w stosunku do ciała. W wieku dziecięcym stosunek wielkości głowy do
całego ciała jest większy i zmniejsza się z wiekiem. Elementy twarzy (oczy, usta, nos)
zajmują dolna połowę głowy. Oczy są szeroko rozstawione, nos i usta małe.



Rys. 4 Zmiany proporcji głowy człowieka.

Głowa człowieka dorosłego jest wydłużona, kształtem przypomina zwężoną u dołu elipsę.
Występują różnice między głową mężczyzny i kobiety wynikające ze struktury kości,
rozmieszczenia tkanki tłuszczowej, budowy skóry. Głowa kobiety jest delikatniejsza, kości
żuchwy są łagodniejsze, łuki brwiowe delikatniejsze, mniejsze nosy, pełniejsze usta.
Głowa człowieka dorosłego może mieć różny kształt. Najczęściej spotykamy głowy o
kształcie:
- sześcianu,
- prostopadłościanu,
- elipsy,

– kuli.





Kształt głowy wpływa na kształt twarzy oraz na dobór odpowiedniej fryzury.





Tworząc fryzurę należy pamiętać o podstawowych zasadach:
- fryzury są trójwymiarowe (wysokość, szerokość, głębokość),
- należy zachować właściwe proporcje miedzy fryzurą, twarzą, głową a sylwetką,
- właściwie dobrać formę fryzury,
- pamiętać o wpływie przebiegu linii na fryzury.
Fryzura musi być dwuwymiarowo dopasowana do kształtu twarzy, trójwymiarowo do
kształtu głowy. Powinna być zharmonizowana z osobą. Zachowanie proporcji to dopasowanie
poszczególnych elementów tworzących wizerunek klienta w całość. Elementy fryzury muszą
pasować do siebie, do kształtu twarzy i głowy, do sylwetki. Wysokie upięcia na wierzchołku
długiej, wąskiej głowy osoby wysokiej nie będą spełniały zasad harmonii gdyż potęgują
wrażenie długości. Fryzura rozbudowana do góry i na boki będzie przytłaczała osobę
o filigranowej sylwetce. Linie pionowe zastosowane w twarzy pociągłej będą ją wydłużały.
Formy fryzur mogą korygować kształty twarzy oraz wpływać na wrażenie wyglądu głowy.
Fryzury prostokątne są nieco surowe w wyrazie, wydłużają lub poszerzają kształt głowy.
Kwadrat sprawia, że fryzury są bardziej kanciaste. Wrażenie harmonii, obfitości
i regularności nadaje fryzurze kształt koła. Trójkąt może odsłaniać twarz (przy wierzchołku
skierowanym ku dołowi) lub nadawać formę zamkniętą (przy wierzchołku skierowanym ku
górze). Rodzaj zastosowanej grzywki również może wpływać na wrażenie twarzy.

Prosta grzywka poszerza twarz, jest zalecana do wysokiego czoła lub pociągłej twarzy

Grzywka zaokrąglona łagodzi ostre rysy twarzy kwadratowej i prostokątnej

Postrzępiona ukryje szerokie czoło a cieniowana będzie odpowiednia dla osób niskich



Asymetryczne i miniaturowe grzywki sprawdzają się u osób preferujących styl nowoczesny i awangardowy

Do właściwego doboru fryzury do klienta wykorzystuje się złudzenia optyczne.
Odpowiednie ustawienie linii może sprawiać wrażenie zwiększania (linie rozbieżne) lub
zmniejszania (linie zbieżne). Wykorzystano to zjawisko przy tworzeniu fryzur dla twarzy
pełnej i szczupłej. Fryzura bardzo obfita w jasnym kolorze zmniejsza twarz natomiast
wykonana z krótkich włosów w ciemnym kolorze zwiększa twarz. Wielkość głowy i fryzury
w zestawieniu z sylwetką może dawać różne efekty. Mała głowa sprawia, iż ciało wydaje się
ciężkie i zwaliste, duża głowa powoduje zmniejszenie optycznie sylwetki. Dobierając fryzurę
do twarzy należy zwrócić uwagę na jej kształt. Spotyka się twarze o kształcie:
- owalnym,
- okrągłym,
- kwadratowym,
- prostokątnym,
- trójkątnym,
- sześciokątnym,
- kształcie trapezu.
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