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LIOR VAKNIN + SABI AROCH

Frizerie

Proiectul firului de p`r a \nceput printr-o analiz` a ceea ce \nseamn`
de fapt un fir de p`r [i a semnifica]iilor pe care acesta le poate oferi \n
cadrul procesului de decorare a interiorului unei frizerii. 

P`rul are o geometrie specific` [i o dinamic` derivat` din legile
naturale. Geometria firului de p`r este curb`, \n conformitate cu
cre[terea fireasc` sau artificial` ce se \ntålne[te la diverse persoane.
P`rul se supune legilor gravita]iei, dar \n acela[i timp are [i o dinamic`
proprie. Aceste concepte au fost adaptate la designul de interior,
pentru a crea un cadru [i o atmosfer` specifice func]iilor unei frizerii. 
Firul de p`r \[i \ncepe existen]a printr-o mic` fisur` \n piele. La
marginea fisurii, celulele se multiplic` cu o vitez` extraordinar`,

creånd structura de baz` a firului, pån` cånd umplu \ntreaga fisur`,
dup` care se revars` \n spa]iul \nconjur`tor, suferind transform`ri
dramatice. Celulele mor, pierzåndu-[i informa]iile genetice. |n acest
moment, ele devin efectiv p`r, alc`tuit din proteine pe baz` de
cheratin`.

Acest model biologic a constituit infrastructura pentru repartizarea
func]iilor din spa]iul frizeriei [i pentru crearea unei structuri
conforme cu legile naturale.

Pe baza acestei idei, atelierul de preparare a culorilor a fost definit
ca punct de plecare unde frizerul \[i \ncepe lucrul, ca subsolul pe
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care func]ioneaz` frizeria. Prin urmare aceast` func]ie a fost
amplasat` \n partea din spate a frizeriei, constituind un punct de
plecare \n procesul de decorare.

Zonele de lucru [i zonele de preg`tire a activit`]ii de hair styling au
fost unificate \ntr-o singur` func]ie, care \ncepe \n zonele de lucru
ale frizeriei [i continu` \n cealalt` parte, c`tre zona de preg`tire a
activit`]ii de hair styling. 

Acest proces a fost \mp`r]it \n trei etape, fiecare dintre acestea
func]ionånd ca o parti]ie \ntre spa]ii. O prim` parti]ie \ncepe \n
zona de lucru a frizeriei [i se termin` \n zona de sp`lare a p`rului.
O a doua parti]ie \ncepe \n zona de lucru a frizeriei [i se termin` \n
zona rezervat` clien]ilor care a[teapt`.
O a treia parti]ie \ncepe \n zona de lucru a frizeriei [i se termin` \n
zona secretariatului.

Prin intermediul acestor parti]ii s-au creat spa]ii separate \ntre
zonele de lucru ale frizeriei, avånd func]ii de preg`tire a clientului
pentru hair styling.

Frizeria \ncepe a[adar \n partea din spate [i irupe \n spa]iul exterior.
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