NVŠ programa „Makiažas ir stiliaus
formavimas“
Makiažo ir stiliaus formavimo programos
metu merginos ne tik sužino kaip taisyklingai
atlikti makiažą bet ir kokias spalvas parinkti,
taigi didelis dėmesys buvo skiriamas spalvų
teorijai ir asmeninio spalvinio tipo nustatymui
ir supratimui, tai suvokiant ne tik lengviau
parinkti tinkamas spalvas, bet ir jas puikiais
suderinti tarpusavyje bei suvokti savo skonį ir
stilių.
Visi spalvoti objektai, vadinasi, visi daiktai,
esantys aplink mus, turi pigmentų, kurie vienus
spindulius sugeria, o kitus atspindi. Merginos
sužinojo, kad mes matome tik atspindėtus
spindulius. Vadinasi, pigmentas, esantis
raudono obuolio žievelėje, atspindi tik raudonus spindulius, o visus kitus sugeria. Žalias
obuolys atspindi tik žalius spindulius, o visus kitus ,,praryja”. Bandėme įvardinti spalvas
daugelis jas apibūdino labai subjektyviai. Dėl šios priežasties buvo pristatyta spalvų
sistema, kurią Hermanas fon Helmholcas (vokiečių fizikas) 1886m. atrado, kad visos
spalvos turi tris bendrus požymius: toną, šviesumą (šviesį) ir sodrumą. Perprasti šiuos tris
požymius padėjo kompiuterinės programos kurioje
stebėjome sodrumo tono ir šviesio pokyčius ir
skirtumus.
Merginos suprato, kad nuo Helmholco laikų spalvos
buvo suskirstytos dar tiksliau. Visų pirma turime
chromatines ir achromatines spalvas. Chromatinės
spalvos - tai visos mums žinomos spalvos, o
achromatinės - balta, pilka ir juoda. Spalvų
tarpusavio ryšius suprasti padeda spalvų ratas kurį ir
piešėme kiekviena sau. Spalvų ratą piešti
pradėjome nuo ypatingų – raudonos, geltonos ir
mėlynos spalvų - jų negalima pasidaryti maišant
kelias spalvas, todėl jos yra pagrindinės. Toliau
spalvas
skirstėme į grynąsias, patamsintas

(sumaišytas su juoda) ir pašviesintas (sumaišytas su
balta). Spalvų ratas padėjo suprasti, kad visos
spalvos gaunamos maišant grynąsias pagrindines
(raudoną, geltoną ir mėlyną) spalvas. Geltoną ir
mėlyną - žalia, mėlyną ir raudoną – violetinė,
geltoną ir raudoną – oranžinė. Taigi žalia, violetinė
ir oranžinė yra išvestinės spalvos.
Maišydamos pagrindines spalvas su išvestinėmis
gavome šešias kitas: geltonai žalią,raudonai
oranžinę, mėlynai žalią, geltonai oranžinę,
raudonai violetinę ir mėlynai violetinę. O tos kurios
pagrindinę spalvą sumaišė su jos papildoma
spalva gavo pilką spalvą. Spalvų teorija, jungiant
su praktika tapo ne tik įdomi, įtraukianti bet ir
prasminga, bei palengvinanti teorinių žinių
įsiminimą, įtvirtinimą.
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