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Ap 1680. gadu sāka veidot frizūras ar augstu aubi, sauktu par
fontanži. Pirms tam vairāk nekā 30 gadu dāmas galvassegu nenēsāja.
Leģenda par fontanžes rašanos saistīta ar karaļa Luija XIV favorīti
Fontanžes kundzi, kura kādās medībās tik veiksmīgi uzspraudusi
matus ar lapām un lentēm, ka tā kļuvusi par atdarināšanas cienīgu
galvasrotu. 1688. gadā piedzīvojušas popularitātes kulmināciju, šādas
frizūras bija iecienītas līdz pat Luija XIV nāvei 1715. gadā, lai gan
karalim tās sāka apnikt jau 1690. gadā. Aubes darināja no iestīvināta
linu auduma vai mežģīnēm tik augstas, ka dažreiz dāmām durvis
bija par zemu. Svinību gadījumos matu sakārtojumu papildināja
nevis aube, bet speciāls spilvens vai stiepļu režģis, un šo konstrukciju
kopumā sauca par torni. Sacirtotajos matos katrai cirtai bija savs
apzīmējums. Tipiskāko cirtu sauca cruche – krūzes osiņa. Tā ir
pazīme, kas palīdz datēt portretus, jo pēc 1720. gada tādas «osiņas»
vairs neveidoja vai aizstāja ar brīvi krītošām lokām. Matu
ieveidošanai lietoja rullīšus vai lokšķēres. Iecienīto melno matu krāsu
ieguva no ozola sakņu mizām, zaļa valrieksta čaumalām, sarkanvīna
un miršu eļļas – šo recepti 1694. gadā ieteica «Ladie`s dictionary».



Karaliene Marija II (1662-1694) Marķīze Anžela Marija Lombardi





Eleanora Džeimsa  Barbara Palmera-Viljēra (1640-1709)



Beatrise Hironīme de Lorēna
(1662-1738)

Marķīze de Mentenona († 1719) Anna Marija Orleāna



Luīze Marija Stjuarte (1692-1712), 
Džeimsa II meita

Marija Anna Burbona (1697-1741)



Marķīze de Lambēra (1656-1746)Hercogiene Žanna de Bofora



Katrīna I (1684-1727) Elizabete Delpeha (1700-1740),
marķīze de Kaijī



Luīze Elizabete Burbona (1713-1727)  Marija Klementīna Sobieska (1702-1735)



Luīze Elīzabete Orleāna
de Monpansjē (1709-1742) 

Šarlote Aglaja Orleāna (1700- 1761),
Modenas hercogiene



Kopš 1715. gada, jau Francijas reģenta varas laikā, parūkas
sāka pūderēt gaišas. Pirms tam tikai atsevišķos portretos
redzamas gaiši pūderētas frizūras. Karaļa Luija XV
valdīšanas laikā frizūras bija vienkāršas, zemas,
atbilstošas galvas formai. Aizmugurē varēja būt arī garas
matu lokas, kas krīt uz kakla. Matus greznoja nelielas
rotas un puķes. Aubes valkāja gan iekštelpās, gan ārā.



Marija Leščiņska
(1703-1768)   





Marija Barbara de Braganca
(1711-1758) 

Margerita de Sēve,  
Flešēres grāfiene



Saksijas Marija Amālija 
(1724-1760)

Nezināma dāma
Nikolā de Laržiljēra gleznā





Livrī kundze Saksijas-Gotas Šarlote Amālija 



Ferāna jaunkundze Margareta Rodžersa



18. gadsimta 50. gados un 60. gadu sākumā modē nāk
«tête de mouton» jeb mazā «auna galva» – balti pūderēta,
neliela apjoma frizūra, kurā sīki sasprogoti mati sakārtoti
nelielos ritulīšos. Gleznotajos portretos redzams, ka
frizūras ir samērā zemas līdz pat 1756. gadam, pēc tam tās
atkal sāk veidot augstākas. Mati parasti apgriezti īsi,
pakāpeniski un sīki sacirtoti, taču aizmugurē atstāti gludi,
ar plakanu pakauša daļu.



Marķīze de Pompadūra 



Margerita de GrinjānaKatarīna Zamoiska



Marija Madelēna MazadeŽans Etjēns Liotārs «Brokastis»



Parmas hercogiene Marija Amālija Nezināma dāma
Simona Bernāra Lenuāra gleznā



Nezināma dāma 
Luija Mišela van Loo gleznā

Žorža Kruazī kundze



Saksijas Marija Jozefa



Austrijas Marija Terēze



Ap 1763. gadu žurnāls «Mercure de France» rakstīja, ka
frizūru augstums sasniedz 7 līdz 8 collas (18 – 20 cm). Piere
bija atsegta, priekšējie mati – gludi, pacelti uz polsterēta
spilventiņa, veidojot it kā oreolu ap seju, tajos nostiprināti
rotājumi. Malējie mati bija sakārtoti mazos ritulīšos.

Frizūra ieguva nosaukumu «tapē». Ap 1769. gadu matu
ritulīšus sāka veidot lielākus un tālāk no pieres, piešķirot
galvai olas formu. Francijā matus pūderēja, Anglijā to
darīja retāk. Tāds matu sakārtojums bija raksturīgs jaunām
sievietēm, vecākas dāmas galvenokārt izvēlējas iepriekšējo
zemāko frizūras variantu ar aubi.



Parmas Marija Luīze 



Marija Kristīne Lorēna Natālija Repņina



Izabella Ļubomirska Austrijas Marija Jozefa



Marija Antuanete Marija Karolīna Habsburga,
Neapoles karaliene



Ap 1768. gadu vislielāko atzinību bija ieguvis frizieris Legro. Viņš
izveidoja frizūru akadēmiju, turklāt izdeva grāmatu par frizūrām. 1767.
gada izdevumā un 1768. gada pielikumā kopā bija 70 frizūru paraugu.
Akadēmijā apmācīja ne tikai frizierus, bet arī sulaiņus un istabmeitas.
Legro sāka modelēt frizūras jau 1760. gadā, un grāmatā parādīti vēl
salīdzinoši zemi matu sakārtojumi. Būdams savam laikam izcils
menedžeris, Legro 1763. gadā Sv. Ovīdija tirgū Parīzē izlika apskatei 30
leļļu ar dažādām frizūrām, savukārt 1765. gadā viņš jau bija izgatavojis
un eksponējis 100 leļļu. Tās izrādīja arī citās Eiropas valstīs, veicinot
modes izplatību dažādās zemēs. Legro sāka publicēties izdevumā
«Cabinet de la mode», lai piesaistītu klientus, taču 1770. gadā viņš gāja
bojā, Luija XVI kāzu svinībās sagāžoties tribīnei.











Austrijas Marija Kristīne  Džona Dženinga brāļasieva  



Aktrise Marija Suzanna ŽirūMarija Luīza Burbona





Dibarī kundze 



 Leonārs Otjē (1750-1820) kļuva slavens 1772. gadā. Marijai Antuanetei bija divi
frizieri – oficiālais galma frizieris Larsenērs un Leonārs. Dienā valdnieci frizēja
Larsenērs, bet viņa veidotie matu sakārtojumi bija pārāk vienkārši. Lai
nesāpinātu Larsenēru, Marija Antuanete pati pēc meistara aiziešanas vēl
uzbužināja matus gar seju. Lielo frizūru veidošanai un parādes iznācieniem
Marija Antuanete uzaicināja Leonāru. Viņš jau bija kļuvis par modes frizieri,
viņa reputācija un darba kvalitāte bija labi zināma. Leonārs drīz kļuva par
vienīgo karalienes frizieri un kopā ar Rozi Bertēnu veidoja visaugstākās un
greznākās frizūras. Leonārs drīz kļuva tik bagāts, ka varēja atļauties algot
strādniekus un iegādāties apartamentus Versaļā un Parīzē. Viņa brālis Žans
Fransuā bija parūku meistars un karalienes pirtnieks.

 Frizūra kāzu svinībām maksāja 48 līdz 72 livrus. Salīdzinājumam – amatnieks
dienā pelnīja ½ livra.



Marija Antuanete



Marija Antuanete



Marija Žanna Bertēna, saukta Roze Bertēna, dzimusi 1747. gadā,
sākusi strādāt 12 gadu vecumā pie modes tirgotājas Santonorē ielā
Parīzē. Pēc vairākiem gadiem viņai pašai jau bija modes veikals
Rišeljē ielā. 1774. gadā princese Lamballe, princese Konti un Šartras
hercogiene viņu ieteica Marijai Antuanetei. Roze Bertēna ne tikai
gatavoja cepures, aubes, pufus, bet arī šuva kleitas un pārdeva
dažādus aksesuārus, kas tika pienesti katru nedēļu mājās kā jaunumi
izvēlei. Tur bija lentes, mežģīnes, kurpes, sprādzes, zeķes, vēdekļi –
viss, kas nepieciešams sievietes skaistumam. Viņa apgādāja Mariju
Antuaneti līdz 1789. gadam.



1775. gada apraksts vēsta par ikdienas frizūru veidošanu kādai
Marijas Antuanetes galmadāmai. Pēc piecelšanās kalpone viņai
izķemmē un izsukā iepriekšējā vakara frizūras paliekas, nedaudz
vēlāk tiek veidots pirmais matu sakārtojums, vienlaikus pārrunājot
politiku un literatūru. Šajā laikā ierodas arī modes preču piegādātāji.
Ieradies otro reizi, frizieris sakārto matus frizūrā, kas paliek līdz
pēcpusdienas pastaigai, un izveido tapē – nelielu pacēlumu ar
polsteri, kas piemērots laika pavadīšanai mājās. Pēcpusdienā frizieris
nāk vēlreiz, lai izveidotu frizūru pastaigai. Tai jābūt augstākai un
stingrākai, jo uz tās jāliek cepure. Pēc atgriešanās no pastaigas dāma
dodas spēlēt trik-traku. Cepure jānoņem, frizūra – atkal jāpiepūderē.
Vakarā, kā parasti trešdienās, notiek balle Versaļā. Frizieris veido
galma etiķetei atbilstošu frizūru ar lielāku un stingrāku spilvenu, lai,
dāmai dejojot, frizūra turētos stingri. Aizmugurē matu sakārtojumu
papildina pietiekami apjomīgi un smagi «liekie» mati, safrizēti jau
iepriekš. Matu sakārtojumu papildina mežģīņu pufs, trīs strausa
spalvas un rotas. Frizēšana parasti ilgst divas līdz trīs stundas.















Prūsijas Luīze Ulrike Džona Vintropa kundze 



Elizabete Anna LinlejaDžordžīna Kavendiša (1757-1806)



Sofija Magdalēna Ļubova Kiseļeva



De Lamballas kundze Karaliene Šarlote  



Savojas Marija Terēze,
Artuā grāfiene



Savojas Marija Terēze,
Artuā grāfiene









Hercogiene Doroteja Austrijas Marija Kristīne, erchercogiene



Parmas Marija Luīze Česterfīldas grāfiene Anna



Zviedrijas Sofija Magdalēna Saksijas Marija Kunigunde



Marija Antuanete

Pēc otrā bērna piedzimšanas 
karalienei Marijai Antuanetei 
sāka izkrist mati, un frizieris 
Leonārs izdomāja viņai jaunu 
frizūru – zemāku, ar uzkasītu 
priekšdaļu un «lieko» matu 
ruļļiem aizmugurē.





Spānijas Karlota Žoakīna (1775-1830) Šarlote Marija de Gasvila



Marija Kristīne de Brinjola, Monako princese 



Antuāna Vestjē gleznoti portreti



Dānijas Luīze Auguste Virtembergas Elizabete Vilhelmīne 











Neapoles Marija Karolīna







Selves grāfiene  Katrīna Klemensa







Orleānas hercogieneFrancijas Elizabete



Antuāna Lavuazjē kundze                                        Princese de Lamballe















Kurzemes hercogiene Doroteja 



Kurzemes hercogiene Doroteja 



Šarlote Sofija ManteifeleMarija Sesilija Dišēna








