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 Apskatu jāsāk ar 17. gadsimta beigām, kad ap 1680. gadu veidojas frizūra
ar augstu aubi, kas saukta par fontanži. Pirms tam vairāk kā 30 gadu
galvas segas netika nēsātas. Fontanžes rašanās leģenda saistīti ar
Fontanžas kundzi, karaļa favorīti, kura medībās tik veiksmīgi
uzspraudusi matus ar lapām un lentēm, ka tā kļuvusi par atdarināšanas
cienīgu galvassegu. Frizūras kulminācija bija 1688. gadā, bet tā turpinājās
līdz pat karaļa Luija XIV nāvei 1715. gadā, kaut gan karalim tās sāka
nepatikt jau 1690. gadā . Tās bija sastīvinātas linu vai mežģīņu aubes, kas
gandrīz vai prasīja ēku durvju paaugstināšanu. Svinību gadījumos no
aubes atteicās, bet matus sakārtoja augstu virs speciāla spilvena vai
stiepļu režģa. To visu sauca par torni. Mati tika salokoti un katrai cirtai
bija noteikts apzīmējums. Vistipiskākā cirta tika saukta cruche – tātad
krūzes osiņa. Tā arī bieži ļauj datēt redzamos portretus līdz 1720. gadiem,
kad šīs lociņas pazūd vai pārveidojas brīvā kritumā. Mati tika salokoti uz
matu rullīšiem vai ar loku šķērēm. Parasti šajā laikā matus krāsoja melnus
pēc receptes, kādu ieteica „Ladie`s dictionary” 1694. gadā, no ozolsakņu
mizām, zaļa valrieksta čaumalām, sarkanvīna un miršu eļļas.



Marija Anželika de Skoraija, hercogiene de Fontanža (1661-1681)



Anglijas karaliene Marija II (1662-1694) Marķīze Andžela Marija Lombardi





Eleanora Džeimsa  Barbara Palmera - Viljēra  (1640-1709)



Lotringijas princese Beatrise
Hieronima  (1662-1738)

Marķīze Fransuāza  de
Mentenona (1635-1719)

Sardīnijas karaliene 
Anna Marija  



Savojas princese Marija Adelaide
(1685-1712) 



Luize Marija Stjuarte (1692-1712) 

Anglijas karaļa Džeimsa II meita

Burbonas hercogiene Marija Anna 
(1697-1741)



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



Krievijas imperatore Katrīna I  (1684-1727) Marķīze Elizabete  de Kaijī 
(1700-1740)



Princese Luize  Elizabete de Burbona 
(1713-1727)  

Marija Klementina Sobieska (1702-1735)



Hercogiene Luīze Elīzabete  
de  Monpansjē (1709-1742)  

Modēnas hercogiene Šarlote Aglāja
(1700- 1761)



 Kopš 1715. gada mazgadīgā karaļa valdīšanas -
reģences laika parūkas sāka pūderēt gaišas, pirms tam
tikai atsevišķi portreti rāda gaišas pūderētas frizūras.
Luija XV valdīšanas laika sākumā no 1723.- līdz 1750.
gadiem frizūras bija vienkāršas, zemas, kas sekoja
galvas formai. Aizmugurē varēja būt stiprinātas garas
matu lokas, kas krita uz kakla. Mati tika greznoti ar
nelielām rotas lietām un puķēm. Aubes lietoja gan
iekštelpās, gan ārā.



Francijas karaliene Marija  Leščiņska (1703-1768) 

Luija XV sieva    





Spānijas karaliene Marija  Barbara 
(1711-1758)

Spānijas karaļa Fernando VI sieva  

Margerita de Sēva  



Neapoles un Sicīlijas karaliene 
Marija Amalija  (1724-1760)

Nikolā de Laržiljērs Nezināma dāma





De Livrī kundze Marija Anna Sofija (1728-1797)

Bavārijas kūrfirsta Maksimiliana III Jozefa sieva  



Ferānas jaunkundze Margareta Rodžersa



1750. gados un 1760. gadu sākumā modē ienāca„Tête de
Mouton” mazās “auna galvas”, pūderētas, baltas, neliela
apjoma, ar mazu sīku loku rullīšu grupām. Kā rāda
gleznotie portreti, frizūras bija samērā zemas līdz pat
1756. gadam, kad tās sāka pacelties augstāk. Mati
aizmugurē palika gludi, veidojot plakanu pakausi. Mati
tika apgriezti īsi, pakāpjveidīgi un salokoti sīkos rullīšos.



Marķīze  de Pompadūra (1721-1764)

Luija XV favorīte no 1745-1751 



Katarīna Zamoiska Aleksandrs Roslins  Nezināma dāma



Marija Madelēna MazādaŽans Etjēns Liotārs “Brokastis”



Parmas hercogiene  
Marija Amālija (1746- 1804)

Simons Bernārs Lenuārs

Nezināma dāma       



Luijs Mišels van Loo  Nezināma dāma Marija Anželika de Kruazī



Saksijas princese Marija Jozefa (1731-1767)

Polijas karaļa Augusta III meita



Austrijas ķeizariene Marija Terēze



Ap 1763. gadu „ Mercure de France ” aprakstīts, ka frizūra
ceļas 7 – 8 collas (18 -20 cm) augstāk. Piere ir atklāta , mati
pacelti uz augšu gludi uz polsterēta spilvena, veidojas kā
oreols ap seju, kur stiprināt rotājumus. Malās mati
sakārtoti mazos rullīšu kārtojumos. Tas ir tā sauktais

«tapē». Iespējams no darbības vārda tapir, kas nozīmē
paslēpt. Ap 1769. gadu matu rullīši kļuva lielāki un
atkāpās tālāk. Galvai veidojās olveida forma. Francijā
matus pūderēja, bet Anglijā retāk. Tādas frizūras nēsāja
tikai jaunas sievietes. Vecākas dāmas pieturējāss pie
iepriekšējā zemākā varianta ar aubi.



Parmas hercogiene Marija Luize (1751- 1819)



Tešenas hercogiene  Marija Kristīne
(1742-1798)

Kņaziene Natalija Repņina 



Kņaziene Izabella Ļubomirska Austrijas princese Marija  Jozefa 
(1751-1767)



Austrijas erchercogiene Marija Antuanete 
(1755-1793)

Neapoles karaliene Marija 
Karolina 



Ap 1768. gadu visatzītākais bija frizieris Legro. Viņš izveidoja
frizūru akadēmiju un izdeva grāmatu par frizūrām. 1767. gada
izdevumā un 1768. gada pielikumā kopā bija 70 frizūru
paraugi. Akadēmijā viņš apmācīja ne tikai frizierus, bet arī
sulaiņus un istabmeitas. Viņš bija sācis modelēt frizūras jau
1760. gadā, kad grāmata iznāca, tā rādīja vēl salīdzinoši zemas
frizūras. Būdams tam laikam izcils menedžeris , viņš 1763. gadā
Sv. Ovīdija tirgū Parīzē izstādīja 30 lelles ar frizūrām. 1765.
gadā viņš bija izgatavojis un izstādījis 100 lelles. Tās tika
izrādītas arī citās Eiropas valstīs, kas veicināja modes izplatību
dažādās zemēs. Viņš sāka publicēties „Cabinet de la mode”, lai
piesaistītu klientus, bet 1770. gadā Luija XVI kāzu svētku
pasākumā gāja bojā, sagāžoties tribīnei.











Tešenas hercogiene  
Marija Kristīne 

Žanna-Elīze Trembelī
Frensa Dženingsa kundze 



Aktrise Marija Suzanna ŽirūMarija Luīze de Burbona 
Austrijas ķeizara Leopolda II sieva



Teofīla Palmere 



Grāfiene Žanna Dibarī   
(1743-1793)

Luija XV favorīte 1768-1774.  





Frizieris Leonārs Otjē (1750.-1820), slavens kļuvis 1772. gadā. Marijai
Antuanetei bija divi frizieri: oficiālais galma meistars - Larsenērs un Leonārs.
Larsenērs frizēja dienā, bet viņa gatavotās frizūras bija pārāk vienkāršas. Lai
nesāpinātu Larsenēru viņa pati pēc friziera aiziešanas uzbužināja matus gar
seju. Marija Antuanete uzaicināja Leonāru lielo frizūru veidošanai un parādes
frizūrām. Leonārs jau bija nācis modē, viņa reputācija un darba kvalitāte bija
jau labi zināma. Leonārs drīz kļuva par vienīgo karalienes frizieri. Viņš kopā
ar Rozi Bertēnu izveidoja visaugstākās un greznākās frizūras karalienei.
Leonārs drīz kļuva tik bagāts, ka varēja atļauties turēt strādniekus un
iegādāties apartamentus Versaļā un Parīzē. Viņa brālis Žans Fransuā bija
parūku meistars un karalienes pirtnieks.
Frizūra kāzu svinībām maksāja 48 līdz 72 livrs. Salīdzinājumam- amatnieks
dienā pelnīja ½ livru.



Francijas karaliene Marija Antuanete



Francijas karaliene 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 bija modes veikals Rišeljē ielā. Viņu
ieteica Marijai Antuanetei princese de Lamballa , princese Konti un
Šartras hercogiene 1774. gadā. Roze Bertēna 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 nepieciešamais
sievietes skaistumam. Viņa apgādāja Mariju Antuaneti līdz pat 1789.
gadam.



1775. gadā ir apraksts par kādas Marijas Antuanetes galma dāmas
parastas dienas frizūru taisīšanu. Pēc piecelšanās kalpone uzsāk ar
iepriekšējā vakara frizūras palieku izķemmēšanu un izsukāšanu.
Nedaudz vēlāk tiek izveidots pirmais matu sakārtojums, kura laikā
tiek pārrunāta politika un literatūra. ierodas arī modes piegādātaji.
Otrās frizēšanas laikā ierodas frizieris, mati tiek sakārtoti līdz
pēcpusdienai, kad būs jādodas pastaigā. Tiek izveidots tapē - neliels
pacēlums ar polsteri, tas ir atbilstošs laika pavadīšanai mājās.
Pēcpusdienā frizieris ierodas, lai izveidotu pastaigas frizūru. Tai jābūt
augstākai un stingrākai, uz tās liks cepuri. Pēc atgriešanās no
pastaigas jādodas spēlēt trik-traku. Cepure tiek noņemta, frizūra no
jauna jāpiepūderē. Vakarā, kā katru trešdienu jādodas uz Versaļas
balli. Frizieris sāk veidot frizūru, kura atbilst galma etiķetei. Spilvens
ir jāliek lielāks un stingrāks, jo dāmai nāksies dejot, visam jāturas
stingri. Aizmugurē ir jāliek liekie mati, pietiekoši apjomīgi un smagi,
kas safrizēti jau iepriekš. Tad atliek uzlikt mežģīņu pufu, trīs strausa
spalvas un rotaslietas. Šis pasākums var ilgt divas līdz trīs stundas.















Zviedrijas karaliene 
Luīze Ulrike 

HannaVintropa



Elizabete Anna Linleja
Hercogiene Džordžina Kavendiša  

(1757- 1806)



Zviedrijas karaliene  
Sofija Magdalēna Ļubova Kiseļeva



Tešenas hercogiene  
Marija Kristīne 

Gordonas hercogiene
Džeina Maksvela 



Savojas princese Marija Terēze Luīze 
de Lamballa (1749-1792)

Anglijas karaliene Šarlote, 
Džordža III sieva  



Artuā grāfiene Marija Terēze (1756-1805)



Artuā grāfiene Marija Terēze









Kurzemes hercogiene Doroteja Tešenas hercogiene Marija  Kristīne



Parmas hercogiene
Marija Luīze (1751-1819) 

Česterfildas grāfiene Anna



Grāfa Valgreiva meitas Elīzabete, Šarlote un Anna



Zviedrijas karaliene 
Sofija Magdalēna 

Saksijas princese Marija Kunigunde
Esenes abate 



Marija Antuanete

Karalienei  Marijai 
Antuanetei pēc otrā bērna
piedzimšanas sāka izkrist 
mati, frizieris Leonārs 
izdomāja jaunu frizūru, 
zemāku, ar sakasītu 
priekšdaļu un lieko matu 
ruļļiem aizmugurē.



Francijas karaliene Marija Antuanete



Spānijas princese  
Karlota Žoakīna (1775-1830)

Šarlote Marija de Gasvilla



Monako princese 
Marija Kristīne  



Marija Jozefa Piskatori 
Sanandrē marķīze  

Grāfiene Izabella de Senefa



Antuāns Vestjē     Nezināmu dāmu portreti 



Dānijas princese  Luīze Auguste Virtembergas  princese 
Elizabete Vilhelmīne 



Kurzemes hercogiene Doroteja 











Neapoles karaliene   Marija Karolīna Margota Vitlija 







Grāfiene  Šarlote Elizabete de Selva
(1736-1794)

Katrīna Klemensa







Spānijas karaliene Marija Luīze (1751-1819),  

Karlosa IV sieva 



Francijas princese Elizabete 
(1764-1794)

Francijas princese Elisabete Filipine 
Marija Helēne,  Luija XVI māsa 



Antuāna Lavuazjē kundze                               Princese de Lamballe 





Spānijas karaliene Marija Luīze  Adriena Lafajeta 













Antuāns Vestjē. Nezināma dāma Neapoles karaliene
Marija Karolīna 



Šarlote Sofija fon ManteifeleMarija Sesilija Dišēna



Karolina Juliane Albertina fon Šlotheima



Kurzemes hercogiene Doroteja 



Kurzemes hercogiene Doroteja 



Terēza Vasiļevska Grāfiene Aneta Tiškēvica 







Kņaziene Izabella Ļubomirska Elizabetes Vižē- Lebrēnas pašportrets



Spānijas karaliene 
Marija Luīze 


