
Symetria i asymetria we fryzurach

W otaczającym nas świecie spotykamy się ze zjawiskiem symetrii i asymetrii.
Spotykamy je w architekturze, ubiorach, w kształtowaniu fryzur. 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.

Rys. 13. Fryzura symetryczna
Fryzury asymetryczne są zdecydowanie inne po obu stronach głowy. Mocno przyciągają
wzrok, są dynamiczne. Często asymetria wykorzystywana jest przy fryzurach
awangardowych.
Rys. 14. Fryzura asymetryczna

Najczęściej we fryzurach można zauważyć lekką asymetrię tzn. punkt ciężkości fryzury
jest przesunięty. Dodaje to dynamiki i napięcia. Świetnie sprawdza się we fryzurach
całodziennych.



Tekstura i kontrasty włosów

Tekstura włosów
Tekstura określa cechę powierzchni przedmiotu, wrażenie odczuwane za pomocą dotyku.
Włosy ludzkie stanowią dużą różnorodność pod względem grubości, koloru, gęstości,
połysku, kształtu, podatności do modelowania. Tekstura włosów decyduje o doborze
właściwych technik wykonywania oraz kształtu fryzur. Tekstura włosów może być:
- gładka,
- strukturalna,
- przestrzenna.
Włosy o teksturze gładkiej są cienkie, delikatne i lejące. Należy uwzględnić to przy
doborze kształtu i długości fryzury oraz technik jej wykonania. Zalecana długość włosów
o gładkiej teksturze sięgają do ramion. Stosowane są techniki zwiększające objętość, nadające
fryzurze formę bardziej przestrzenną.
Rys. 6. Włosy o teksturze gładkiej

Włosy o teksturze strukturalnej są gęste, grube i proste. Każda forma fryzur może być na
nich wykonana. Wymagają jednak dużej precyzji wykonania, ponieważ wszystkie błędy będą
na nich bardzo widoczne.
Rys. 7. Włosy o teksturze strukturalnej

Włosy o teksturze przestrzennej są kręcone i napuszone, podatne na modelowanie.
Można stosować techniki zmniejszające objętość włosów. Krótkie włosy powinny być
cieniowane, długie podcinane dla pielęgnacji.



Kontrasty we fryzurze
Kontrast jest uwydatnioną różnicą, przeciwieństwem lub przeciwstawieniem elementów
obrazu, rzeźby. Kontrast służy do podkreślenia i zaakcentowania wybranych elementów
dzieła. Najczęściej stosowane są:
- kontrasty świetlne,
- kontrasty barw,
- kontrasty faktur,
- kontrasty przestrzeni (kierunku),
- kontrasty między kształtem brył,
- kontrasty ruchu.
W stylizacji fryzur stosowane są kontrasty:
- koloru,
- kierunku,
- kształtu,
- wielkości,
- długości.
Kontrast koloru – określa zestawienie we fryzurze kolorów kontrastujących. Typowymi
zestawieniami są jasny- ciemny np. blond i ciemny brąz, czerwony- czarny.

Kontrast kierunku – to najczęściej zestawienie ze sobą pasm włosów zorientowanych np.
pionowi 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 i mają kształt:
- kwadrat,
- prostokąt,
- prostopadłościan,
- trapez,
- romb,
- elipsa,
- koło,
- trójkąt.



Rys. 11. Kontrast kształtu

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

Rys. 12. Kontrast wielkości

Kontrast długości – we fryzurze zastosowano różne długości elementów jej kształtowania.
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