


Kompozycje we fryzjerstwie

Słowo "kompozycja" pochodzi od łacińskiego – compositi, czyli zestawienie,
rozmieszczenie, układ, urządzenie czegoś. Celem kompozycji w sztuce jest umiejętność
zestawienia ze sobą elementów zgodnie z harmonią poprzez odpowiednie dobranie kolorów,
proporcji, faktur i położenia elementów składowych dzieła. W kompozycji wykorzystuje się
zasady geometrii takie jak symetria, asymetria, złoty podział.
Na podstawie układu elementów, wyróżnia się przeciwstawne do siebie rodzaje kompozycji, na 
przykład:
- otwarta,
- zamknięta,
- symetryczna,
- asymetryczna,
- statyczna,
- dynamiczna,
- centralna,
- rytmiczna

Kompozycja otwarta polega na tym, że związki między poszczególnymi elementami są
luźne a ich proporcje naruszone, poszczególne wątki nie muszą być skończone i zamknięte,
natomiast całość odznacza się fragmentarycznością. Powoduje to, że jej kontynuacja
w wyobraźni staje się możliwa. Możliwe staje się także "rozciąganie" jej w każdym kierunku
lub też "wycinania" z niej dowolnych fragmentów.



Kompozycja zamknięta, zwarta, skończona, wewnętrznie niepodzielna. Zwykle jest
zrównoważona i statyczna. Tworzy wrażeniowo jedną całość, ograniczoną w określonej
przestrzeni



Kompozycja symetryczna to taka, której obie połowy po dwóch stronach poprowadzonej
środkiem osi są jednakowe lub bardzo do siebie podobne, a rytm w kompozycji - to
powtarzanie się takich samych lub podobnych plam, kresek lub brył w pewnych określonych
odstępach.

Kompozycja asymetryczna to taka, której obie strony różnią się od siebie zasadniczo
rozmieszczeniem elementów, kolorów. Asymetria prowadzi do śmiałych rozwiązań, zwiększa
dynamikę oraz poprawia odbiór dzieła.



Kompozycja statyczna daje wrażenie spokoju i równowagi. W układzie elementów
kompozycji przeważają linie lub ustawienia pionowe i poziome.

Kompozycja dynamiczna daje wrażenie ruchu, napięcia, dynamizmu. Przeważają linie lub
układy ukośne.



Kompozycja centralna polega na wprowadzeniu elementu usytuowanego po środku obrazu.
Może być to mały detal lub większy element przykuwający wzrok. Kompozycja centralna jest
statyczna i nieinteresująca. Przesuniecie detalu oraz wprowadzenie zasady „mocnych
punktów” nadaje kompozycji dynamizmu i napięcia.



Kompozycja rytmiczna wprowadza w dzieło powtarzające się elementy.
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