ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Κομμωτική τέχνη δεν είναι μια απλή χειρωνακτική
τέχνη. Είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία που
απαιτεί και γνώση και ταλέντο που προδίδει στον
άνθρωπο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα
του δημιουργού.

Δημιουργεί εκ νέου μορφές και φόρμες χωρίς
πρότυπο, που σχηματίζονται στο νου με τη βοήθεια
της φαντασίας.

ΔΕΚΑΤΙΑ ΤΟΥ 1920


Το πιο δημοφιλές hairstyle
το 1920 για τα κορίτσια
ήταν το κούρεμα καρέ
(Bob).Είναι δύσκολο να
φανταστεί κανείς ότι οι
γυναίκες τη δεκαετία του
1910 και '20, κατέκλυαν
τα κομμωτήρια να κόψουν
τα μακριά τους μαλλιά.

ΔΕΚΑΤΙΑ ΤΟΥ 1920


Δεν μιλάμε απλά
για οποιoδήποτε
κούρεμα όμως,
μιλάμε για ένα
από τα πιο
εμβληματικά και
διάσημα
κουρέματα τα
τελευταία 100
χρονια.

ΔΕΚΑΤΙΑ ΤΟΥ 1930




Η δεκαετία του 30 καταργεί ορισμένες επαναστάσεις
που σημάδεψαν τη Μόδα την προηγούμενη
δεκαετία δίνοντας παράλληλα μια νέα ώθηση σε
άλλα ρεύματα.
Όπως όλοι γνωρίζουμε η μόδα δεν εκφράζει μόνο
την ανάγκη ανανέωσης της εξωτερικής εμφάνισης
ανα εποχή. Επηρεάζεται και από τις κοινωπολιτικές
συνθήκες, έτσι, η οικονομική κρίση του 29 να
επηρεάσει και τη μόδα.

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1930







Σ’ αυτά τα πλαίσια η γυναίκα παίρνει το κλασσικό
της ρόλο. Είναι νοικοκυρά, ανατρέφει τα παιδιά
της, προσφέρει ένα ευχάριστο θέαμα στις
κοσμικές της εμφανίσεις με μια θυληκότητα.
Η σιλουέττα της είναι ψηλόλιγνη με τονισμένη
μέση και έντονους ώμους και κυριαρχεί το ξανθό
πλατινέ, πολύ κοντές αφέλειες και τα κυμματιστα
μαλλιά.
Η μόδα συναντά τον κινηματογράφο και το
Χόλυγουντ.

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940




Τα ρούχα δεν έδιναν λάμψη αυτή τη δεκαετία
έτσι ώστε τον ρόλο αυτό ανέλαβαν τα μαλλιά και
τα μακιγιάζ.
Τα μήκη στα μαλλιά επανέρχονται έτοιμα να
δώσουν ένταση και θυληκότητα στο έπακρον.
Χτενίσματα με pin-up χαρακτήρα,με ιδιαίτερους
όγκους και σινιόν αλλά και υπέροχες μπούκλες
σηματοδοτούν την αλλαγή της δεκαετίας.

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940




Τα χρώματα αποκτούν ένταση και
διαφορετικότητα, οι πρώτες μόνιμες βαφές
κάνουν την παρουσία τους. Το απόλυτο χρυσό, το
φλογερό κόκκινο και το γλυκό ακαζού γίνονται τα
must της εποχής.
Μια μαύρη δεκαετία για την ανθρωπότητα
καθώς ο 2ος παγκόσμιος πόλεμοσ είναι στο
παρασκήνιο. Οι πρώτες ύλες και τα τρόφιμα
εξαντλούνται έτσι ώστε η μόδα να μην είναι και η
πρώτη ασχολία του κόσμου.

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1950






Τα χτενίσματα της δεκαετίας του 50 ήταν απλούστερα
απ’ ότι ήταν η δεκαετία του 40
Έκαναν μόνιμους κυματισμούς και διάφορα μεγέθη
μπουκλών, που προσπάθησαν να τα διατηρήσουν με τα
διάφορα προϊόντα για τα μαλλιά.
Τα μαλλιά ήταν γενικά μαλακά, σγουρα και συχνά κοντά.

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1950






Για τους άντρες τα μαλλιά ήταν κομμένα κοντά με πιο
μακριά προς τα πίσω, όπου χτενιζόνταν προς τα πίσω.
Πρώτυπα της δεκαετίας αυτής είναι η Μέρλιν Μονρόε
(1926-1962) καθώς και ο Έλβις Πρίσλεϊ (1935-1977).
Ο Σασούν – ένας πρωτοπόρος κουρέας, έκανε μόδα τα
γεωμετρικά σχήματα και τις οξείες γωνίες που τόνιζαν το
σχήμα του προσώπου των πελατισσών του.

ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1960 & 1970


1960

Επανάσταση της μόδας. Το σέξι γίνεται μόδα σε μεγάλο βαθμό.
Επηρεάζεται από τις εργαζόμενες τάξεις, τη μουσική, και τον
κινηματογράφο.

Υπάρχουν μπούκλες αλλά με νέο τρόπο. Βέβαια υπήρχε και το
καρέ αλλά δεν ήταν στη πρώτη γραμμή. Ωστόσο στη δεκαετία
του 60 χάρη στον Βιντάλ Σασούν έκανε μια δραματική
επιστροφή.
Όλοι ήθελαν ύψος που μπορούν να έχουν στην κορυφή του
κεφαλιού τους στη δεκαετία αυτή. Κρεπάρισμα των μαλλιών
για να δημιουργηθεί ένα κτένισμα κυψέλη.

ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1960 & 1970


1970

Τα μαλλιά αφέθηκαν πιο ελεύθερα και πιο
φυσικά.Μερικές φορές τα έφτιαχναν με
μπούκλες και μια χωρίστρα στη μέση
Η μουσική γίνεται τρόπος ζωής και επηρεάζει τον
τρόπο ντυσίματος πολλών ανθρώπων.
Το στυλ των αντρών ήταν να ξυρίζουν το κεφάλι
τους στις 2 πλευρές και στην πάνω μεριά να
αφήνουν μαλλιά τα οποία έβαφαν και
ανασήκωναν πάνω.

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1980
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, όλα
αυτά τα χτενίσματα ήταν ακόμη σε χρήση, και
ένα ακόμη προστέθηκε! Το "Yuppie"
χτένισμα. Ήταν μια υφολογική αντίδραση των
συντηρητικών νεαρών ισορροπώντας με τις
αξίες της επιχείρησης οι οποίοι δεν
συμμερίζονται τις φιλελεύθερες ιδέες.

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1980
Θα ήταν, σε γενικές γραμμές, οι νέοι
επιχειρηματίες, η Wall Street το προσωπικό,
κ.λπ., με πιο ευγενικό και συντηρητικό στυλ.
Κατά τη δεκαετία του 80, οι γυναίκες φορούν
μεγάλα μαλλιά, σχεδόν πάντα περιποιημένα
με τζέλ ή μούς, η βαφές ήταν σε πιο
ασυνήθιστα χρώματα, όπως το μπλε ή
κόκκινο φωτεινό.

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1980
Το πανκ υποκουλτούρα γεννήθηκε κοντά στο
μέσο της δεκαετίας του 70 και είχε έντονα
επεκτάθηκε στην δεκαετία του 80. Ήταν μια
αντιδραστική υπο-κουλτούρα ενάντια στις
αξίες της κοινωνίας, με τάσεις προς την
αριστερισμού και του φιλελευθερισμού.

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1990
Από τις πιο δημοφιλείς επιδείξεις μόδας
εμφανίστηκαν νέες συλλογές ρούχων που
προβάλλαν τις τάσεις στα χτενίσματα. Και το
νούμερο ένα χτένισμα που χαρακτηρίζει αυτή
τη δεκατία δεν είναι κανένα άλλο παρά η
πλεξούδα.
Πλεξούδες ψαροκόκαλο, πλαϊνή, κλασσική, γαλλική
πλεξούδα, όλα τα είδη της, ήταν στην μόδα από
την αρχή της δεκατίας αυτής, και όπως φαίνετε
θα συνεχίσει να είναι για πολύ ακόμα.

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000
Χαλαρές μπούκλες!
Μέσα στο όλο κλίμα αθωότητας και φυσικότητας,
τα στιλιζαρισμένα μαλλάκια δεν έχουν θέση στα
τρεντ αυτής την δεκαετία! Οι ανάλαφρες χαλαρές
μπούκλες είναι όχι μόνο πολύ εύκολες να τις
πετύχεις αλλά και πολύ σέξι! Με τα χοντρά ρόλεϊ
για τις μπούκλες μπορείς να διπλώσεις αφού
πρώτα χωρίσεις σε μέρη το κεφάλι σου όλα σου
τα μαλλάκια αφού πρώτα στεγνώσεις φυσικά.
Μετά από 1 με 2 ωρίτσες ξεδίπλωσε τα μαλλάκια
σου και θα έχεις τις πιο σούπερ σέξι μπούκλες.

Η ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ
Το πιο σικ χτενίσματα της Άνοιξης- πλεξίδες παντού!
Τα σικ χτενίσματα της Άνοιξης δεν απαιτούν
επίσκεψη στο κομμωτήριο, αλλά ούτε και
ιδιαίτερες γνώσεις κομμωτικής. Τα πράγματα
είναι πολύ απλά και το μόνο που θα χρειαστείτε
είναι μια καλή λακ, ρόλεϊ και αρκετά τσιμπιδάκια!
Φέτος οι πλεξίδες είναι σαν τα βραχιόλια!
Φοριούνται όλες μαζί. Όσο περισσότερες τόσο
πιο in fashion δείχνεις.

