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Індустрія нейл-арту не стоїть на місці. Ще близько десяти років тому жіночі нігтики,
прикрашені стразами і наклейками, викликали захоплення і захват. Зараз будь-яка
модниця скаже вам, що це безнадійно застаріло! На піку популярності розпис нігтів, і не
яка-небудь, а саме «китайський розпис».

Багато зараз, можливо, уявили собі ієрогліфи на нігтях, насправді ж це дуже красиві
об’ємні троянди, півонії, орхідеї, лілії, хризантеми, нарциси та інші квіти, виконані в ніжних
пастельних відтінках.

Дизайн нігтів, виконаний у цьому стилі, виглядає дуже ефектно, а виконується дуже
швидко і досить просто. При цьому манікюр з китайською розписом, виконаний
акриловими фарбами на водній основі, дуже стійкий.

Але давайте по порядку. Звідки ж до нас прийшло це назва? Уже багато століть існує
традиційна китайська живопис – гохуа. З давніх часів на сході малювали водними
фарбами на найтоншому шовку і рисовому папері. Основними мотивами гохуа були квіти,
птахи, природа. З розвитком нігтьового сервісу це мистецтво китаянки почали
застосовувати і в дизайні нігтів.

Техніка китайської розпису викликала справжній фурор у світі нігтьового сервісу.
Одного разу з’явившись в одному з професійних китайських журналів про манікюр, ця
техніка дуже швидко завоювала популярність не тільки в Китаї, але і в європейських
країнах, і в Росії в тому числі. Таким чином, китайський розпис – це втілення давньої
східної живопису в сучасному модному манікюрі.

Для цього виду розпису найкраще підходять акрилові фарби на водній основі і плоскі
кисті з синтетики. Їх можна придбати в будь-якому магазині для художників або в
спеціалізованому магазині професійних матеріалів для дизайну нігтів.

Існують і спеціальні фарби для китайської розпису, вони більш щільні. Такими фарбами
малювати простіше, особливо якщо ви тільки почали освоювати цей вид живопису.
Мазки, нанесені такою фарбою, не просвічують, завдяки насиченому кольорі й
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оптимальної консистенції, а сама фарба, нанесена на палітру, повільніше підсихає, що
дуже економічно. Зате на папері така фарба сохне моментально, це зручно, коли
потрібно наносити мазки шарами – нічого не розмазується, малюнок виходить акуратним.

Хочете спробувати себе в китайській розпису? Це не так складно, як здається. Спочатку
потренуємося на папері. Виберете два контрастні кольори, наприклад білий і червоний.
Не розводьте фарби водою і не змочуйте кисть, інакше все розпливеться. Наберіть на
один край кисті білу фарбу, а червону на інший і акуратно розтушуйте їх на палітрі, щоб
вийшов плавний перехід з одного кольору в інший. Тепер можна малювати!

Для початку спробуйте зобразити кілька пелюсток, потім спробуйте намалювати
нерозкритий бутон троянди. Просто зробіть кілька вигнутих мазків у формі арки в одну і
в іншу сторону. Оформіть ваш бутон пелюстками, а потім можете домалювати стебло і
листя зеленої фарбою. Малюнок повинен здаватися об’ємним, живим і в той же час
дуже легким, повітряним, ніжним.

Звичайно, розписувати нігтики таким чином набагато складніше, ніж малювати на
великих аркушах паперу. Але зате нігтьової дизайн, виконаний в цій техніці, завжди
дуже легкий, він не перевантажений великою кількістю декоративних матеріалів і дуже
самодостатній. Навіть самі консервативні леді, які віддають перевагу класичний
французький манікюр без всякої розпису, не відмовляться поносити хоча б на одному
нігтики витончену і акуратну трояндочку, вміло намальовану манікюрним майстром.

Розписуючи нігтики в цій техніці, не забудьте нанести в кінці прозорий лак або верхнє
покриття для манікюру, щоб закріпити малюнок, виконаний акриловою фарбою. Древня
китайська живопис в поєднанні з сучасними технологіями манікюру зробить ваші нігтики
просто чарівними!

Якщо хочете оволодіти цією технікою досконало, раджу звернутися в хороший
навчальний центр, де є курси дизайну нігтів. Можливо, це стане вашим новим хобі або
навіть нової творчої професією!
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