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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
SOME ASPECTS OF THE CREATION OF HANDMADE
TEXTILE FABRICS
Elena Chepelyuk, Ukraine
Kherson, Kherson National Technical University
Doctor of Technical Sciences, Professor.
Palitha Bandara, UK
Leeds, School of Design, University of Leeds
PhD, Professor
Today, industrial machinery is developed to be so advanced that
tasks which are too difficult to be met by a modern loom can be
accomplished by a versatile knitting or embroidery machine. In addition,
designers and textile artists increasingly use handmade fabrics in their work.
They are also experimenting with different textures, techniques and
materials.
World class couturiers class such as Alexander McQueen, Chanel,
Christian Dior, Vera Wang, Giorgio Armani have collections made of
handmade fabrics in their arsenal. Even Iris van Herpenn who is an
adherent of ultra-modern technology has created clothes using handmade
fabrics.
Fabrics can be created by using the foundations of traditional
techniques: weaving, knitting and nonwovens (eg, felt, nunofelt??). But
there are many techniques that provide unique fabrics made of several
layers, firmware, cutting, etc.They also use perforated materials such as
Ukrainian vytynanki, that artists use for finishing embroidery such as
decorative beads, buttons, cords, and ribbons. There are also many
techniques of printing and dyeing that can be exploited.
Distinct types of manufacturing of handmade fabrics involve the use
of the sewing machine. It is practical to distinguish two ways of
manufacturing handmade fabrics: in disturbing the the integrity of the
layers, or without it. The first group includes patchwork, quilt, chenille,
stripe pieces of fabric onto the basic. The second concern puffs, origami and
more.
Thus, contemporary artists are increasingly trying to use traditional
techniques to create unique and interesting non-standard work.
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Й. ШИЛІНГЕР ТА МУЗИЧНІ НОВАЦІЇ ПОЧАТКУ ХХ ст.
Лошков Юрій Іванович,
доктор мистецтвознавства, професор кафедри народних інструментів
Харківської державної академії культури
Кінець ХІХ – початок XX ст. у вітчизняній культурі отримав
назву Срібний вік або російський культурний Ренесанс. Це період
прагнень радикального перетворення дійсності, переоцінки цінностей,
кардинальних змін традиційної природи творчості. В середовищі
вітчизняної інтелігенції панівною ідеєю стає прагнення до
універсального знання як основи всіх сфер життєдіяльності людини, в
тому числі й мистецтва. Ідеї піонерів-експериментаторів надовго
пережили своїх творців, пам’ять про яких, у результаті більшовицьких
репресій, була стерта з офіційної історії. Зокрема, «білими плямами»
залишаються біографії Олексія Гастєва, Арсенія Авраамова, Льва
Термена, Бориса Янковського та ін. Серед представників цієї плеяди
Йосип Шилінгер (1895-1943) – композитор, теоретик і педагог, роль
котрого в різних сферах людської діяльності залишається понині
невисвітленою.
Різнобічна освіченість Й. Шилінгера обумовлювала широкий
спектр професійних інтересів: він займався музичною композицією,
музикознавством,
математикою,
образотворчим
мистецтвом,
скульптурою, фотографією, поезією. З 1918 р., після закінчення
композиторського відділення Петроградської консерваторії (водночас
відвідував курси слов’янської історії та міфології в університеті
Петрограда), Шилінгер працював у Харкові педагогом і диригентом;
надалі в Москві та Ленінграді, здебільшого в галузі музичної
педагогіки.
В 1910-1920-і рр. формувалися й творчі конструктивістські ідеї
митця, які ґрунтувалися на переконанні, що майбутнє мистецтва – це
виробництво й розподіл «художнього продукту»; шедеври, що
поставлені «на потік».
Естетичні погляді Й. Шилінгера, теоретичні передумови й
концептуальні положення, на підставі яких сформована техніка
втілення витвору мистецтва, як музичного, так і образотворчого,
визначені автором як «математичні основи мистецтв». Митець вводить
одне з ключових для нього понять – інженерія. За Шилінгером, це
технологія, навик, що дозволяє конструювати витвір мистецтва за
допомогою обчислень. «Система музичної композиції Шилінгера» є
керівництвом для створення всіх компонентів музичної тканини
(ритму, мелодії, акордів) та застосування способів їх взаємодії.
Основою для творчого процесу є набір нескладних схем, що
спираються на графік або числовий ряд. Схема може представляти
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собою послідовність акордових структур, спрямованості басового
голосу, звукоряд, мелодичний або ритмічний малюнок, послідовність
зміни тембрів й т. і. Застосовуючи цю технологію, автор оперує
найпростішими арифметичними побудовами, створюючи, за
необхідністю, особисті позначення й формули. Сам процес створення
музики полягає у виборі й комбінуванні таких схем або випадково, або
згідно міркувань раціонального характеру.
Ці ідеї отримали різнобічного втіленні після еміграції
Й. Шилінгера в 1928 р. у США. Визнання й популярність творів
Шилінгера, які виконували кращі музиканти на концертних
майданчиках Манхеттена та Брукліна, сприяли зміцненню в
професійних музичних колах Нью-Йорка авторитету художника як
автора універсальної системи, пов’язаною з музикою майбуття та
зародженням таких різновидів мистецтва, як радіо і кінематограф.
Завдяки цьому Шилінгер став активно займатися педагогічною
діяльністю. Він започаткував оригінальну систему викладання,
переваги якої полягали в тому, що учню надавався широкий вибір
можливостей, який досягався, зокрема, завдяки застосуванню метода
математичного моделювання. Серед учнів Й. Шилінгера відомі
джазові музиканти та композитори академічної музики Джордж
Гершвін, Бенні Гудмен, Глен Міллер, Натан Лаваль, Оскар Левент,
Томмі Дорсі, Джон Кейдж та ін.
Праці Й. Шилінгера містять значний обсяг інноваційного
матеріалу, котрий є актуальним і для сучасних композиторів і
виконавців. Ідеї митця, на основі яких створена система музичної
композиції, є одним з проявів новаторських пошуків у вітчизняній
музиці початку XX ст., котрі виявилися в тенденції до інтеграції знань,
різноманітності тем і форм висловлення, застосуванні методології
різних дисциплін з метою системного вирішення творчих завдань.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ АВАНГАРД: КОНЦЕПЦІЯ
«МЕРЦ-СЦЕНИ» КУРТА ШВІТТЕРСА
Гринишина Марина Олександрівна,
доктор мистецтвознавства,
завідувач відділу театру та музичної культури
Інституту проблем сучасного мистецтва
Національної Академії мистецтв України
Фігура Курта Швіттерса (1887 – 1948) вирізняється поміж
інших провідних європейських митців епохи авангарду насамперед
тим, що він один уособлював цілий художній напрям, названий
«Мерц». Слово «мерц» виникло випадково – на одному з колажів
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художник раптово побачив уривок рекламного заголовка
«Kommerzbank». За словами К. Швіттерса, його первісний сенс
полягав у розриві комунікаційних зв’язків, у відмові від
«торгівельних» стосунків у мистецькій царині [1, с. 26].
К. Швіттерс був щедро обдарований від природи: він однаково
успішно займався літературою, музикою, театром, живописом,
скульптурою, архітектурою, видавничою справою, рекламою.
Безперечно, цьому сприяло тривале, хоч і не надто системне
професійне навчання: він навчався у ганноверському
Училищі
прикладного мистецтва, Берлінській академії мистецтв, Саксонській
королівської академії мистецтв, прослухав курс архітектури у Вищій
технічній школі Ганновера.
Перші контакти К. Швіттерса з німецькими дадаїстами
припадають на 1918 р., участь в експресіоністській виставці – на 1919
р. Проте тогочасні «мерц-картини», виконані у техніці колажу та
асамбляжу, проект «мерц-будівлі», що також являв собою своєрідний
скульптурно-архітектурний асамбляж, довели скороминущість його
захоплення експресіонізмом і, навпаки, твердість його дадаїстських
переконань.
Це засвідчили й перші зразки «фонетичної» поезії («Портрет
Рауля Хаусманна», «Прасоната у звуках»), вочевидь інспіровані
відповідними пошуками у цюріхському кабаре «Вольтер» [3].
Концепція «Merzbuhne» («Мерц-сцени») К. Швіттерса, що уявляється
насамперед як простір для музично-фонетичних експериментів, також
кореспондується з ідеями початкового етапу європейського дадаїзму.
Щоправда, на відміну від мистецького «синтезу», що запліднював
художню діяльність цюріхської «Галереї Дада», у концепції
«Merzbuhne» йшлося не про об’єднання, але про елементарне
сполучення різних «матеріалів» (таких, наприклад, як актор і швацька
машинка), головне, щоб вони мали однакові права у побудові дії, а
їхній союз був неодмінно просякнутий «вогнем музики». До того ж,
простір мерц-сцени, за К. Швіттерсом, оформлятимуть конструктивні
декорації, що легко трансформуватимуться і, у разі необхідності,
включатимуться у дію, текст спектаклю випливатиме «з усіх речей, що
стимулюють розум та почуття», а музичну партитуру складатимуть
звуки скрипки, барабану, тромбону, швацької машинки, тікання
годинника, цівка води тощо [4, с. 367].
Зазвичай розважливий у висловлюваннях, К. Швіттерс цього
разу вимагає: «<…> ревізії кожного кону у світі на предмет їхньої
відповідності
мерц-ідеї
<…>
створення
міжнародного
експериментального театру для вироблення сукупного художнього
мерц-продукту <…> організації у кожному великому місті мерц-театру
для бездоганної
постановки театральних вистав…», – і лише
несподівано «камерне» закінчення цього пасажу, написаного у дусі
«всесвітніх» футуристичних маніфестів: «для дітей вхідні квитки за
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півціни» [4, с. 368], – оприявнює самоіронію автора, яка вигідно
вирізняла К. Швіттерса з-посеред часом надто самовпевнених і не
надто толерантних європейських авангардистів.
До певної міри теорію «мерц-сцени» можна вважати
підсумковою ланкою естетичної концепції К. Швіттерса. На момент
свого оприлюднення (на рубежі 1910 – 1920-х рр.) вона сприймалася в
авангардистському середовищі як варіант дадаїзму, проте, вже
незабаром колеги по цеху помітили у дописах митця відсутність
традиційної для його співвітчизників революційної фразеології та
звичних для всієї багатонаціональної спільноти
закликів до
руйнування мистецтва. Як згодом зазначить В. Седельник, на відміну
від «правовірних» дадаїстів,
говорячи про «деструкцію» і
«трансформацію» (про «раз-оформлення»), К. Швіттерс завжди мав на
увазі момент, що передує конструюванню нової форми [2, с. 233]. У
випадку сценічного мистецтва ми маємо справу водночас з відмовою
К. Швіттерса від ідеологічних крайнощів дадаїзму і погодженням з
художньою продуктивністю різноманітних дадаїстських технік (що
споріднює концепції «Merzbuhne» К. Швіттерса і, наприклад,
«революційного театру» Е. Піскатора). Сам митець з приводу цих
розбіжностей висловився так: «Тоді, як дадаїзм всього лише
демонструє суперечності, мерц їх врівноважує, оцінюючи всередині
художнього твору. Мерц у чистому вигляді – мистецтво, дадаїзм у
чистому вигляді – антимистецтво; той й інший напрям тримаються
своїх поглядів свідомо» [1, с. 34].
Отже, в особі К. Швіттерса європейський дадаїзм отримав
водночас свого критика і пропагандиста, а корпус авангардистських
інноваційних ідей щодо сценічного мистецтва завдяки його концепції
поповнився іншою теорією «абстрактного театру».

1.
2.
3.
4.
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ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕСС-ДИЗАЙНА
Тулупов Владимир Васильевич,
доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой рекламы и дизайна,
декан факультета журналистики
Воронежского государственного университета.
Не так давно моделирование, художественное проектирование
периодических изданий считалось лишь модой, и даже в
профессиональной среде эти подходы воспринимались как прессавангард.
Но с приходом в редакции СМИ компьютерных технологий
подготовка оригинал макетов-будущих газетно-журнальных полос
стала реально без созданного и внесенного в память компьютера в
виде дизайн-программы фирменного стиля (технологический
формообразующий фактор); с приходом рынка особую роль стала
играть и структура контента (типологический фактор), и внешняя
форма издания (конкурентный и эстетический факторы). Интересно,
что эти и другие тенденции современного журнализма имеют свои
истоки, в том числе те, что четко проявились почти сто лет назад.
Еще в первых «учебниках газетного дела» советского времени
(С. Срединский, П. Керженцев, В. Павлов и А. Гарри и др.) говорилось
о необходимости систематизирования сообщений по отделам,
указывалось на то, что для каждого из отделов нужно найти особое
место на полосе и в газете, давались рекомендации по тому, какого
объема должны быть материалы в зависимости от их характера и
темы, указывалось, как надо подавать крупные статьи. С. Срединский,
в частности, писал: «На первый взгляд покажется удивительным, что
отзывы «плохая» газета, «скучная» газета часто основываются не на
плохих статьях или скучной хронике, но на дурной «верстке»...». И
далее: «В «хорошей», «интересной» газете... все «как на ладони». Едва
успеешь взять газету в руки – все знаешь. Самая важная новость так и
режет глаза.
Менее важные сообщения также бросаются в глаза своими
заголовками. Газета непроизвольно притягивает внимание. Все это
делает верстка» [1; 8]. Один из первых исследователей оформления
российских газет дает четкие рекомендации по тому, как
композиционно размещать заголовки, каким шрифтом их набирать, а
также как размещать подзаголовки. Затем заключает: «...установив
известную систему верстки, следует ее постоянно придерживаться.
Это помогает читателю сразу находить в газете то, что его интересует»
[1; 47].
П. Керженцев также ратовал за стабильность в верстке, за НОТ в
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редакции и типографии, за планирование как содержания, так и
внешнего вида газет, за необходимость изучения запросов читателей с
учетом их интересов [2]. В 1920-е годы выходило немало статей и
пособий, описывающих зарубежный опыт оформления газет. Так,
В.Павлов и А. Гарри пишут в своей книге, что в качестве источников и
литературы положили «ряд трудов американских теоретиков и
практиков журнализма» [3; 3]. Высокий уровень научной организации
труда в ряде американских газет, новейшая по тем временам
полиграфическая база, и как следствие – оригинальные графические
концепции изданий, – все это, естественно, не могло не привлечь
внимание советских оформителей, работавших в условиях разоренного
типографского хозяйства. Практикам газетного дела в то время
помогли и статьи в «Журналисте», рассказывавшие об американской
верстке – в их числе перевод двух глав из книги Д. Бастиана,
являвшейся руководством по газетной технике в ряде американских
университетов. Перевод сопровождался предисловием С. Срединского
[4; 20-26].
В 1930-е годы практики газетного дела пришли к идее создания
форм-стандартов (у современных исследователей и практиков
оформления – макеты-стандарты). Когда сегодня, различая уровни
моделирования, мы говорим об описательной и физической моделях,
то ясно представляем себе, что физическая модель – высший из двух
указанных уровней моделирования. И это качество она приобретает во
многом за счет наличия макетов-стандартов, по которым верстаются
полосы. Вот что писал журналист «Вечерней Москвы» А. Деев в 1931
году: «Новаторство не исключает стандарта. Чтобы создать
интересную полосу, надо поставить перед собой определенную цель,
знать, какой газета должна быть завтра...» [5; 10]. Газета
заинтересована в самом быстром и определенном воздействии
передаваемой информации, стремится к наиболее полному
комментированию. Читатель же – и это доказано социологами –
лучше воспринимает многозначные сообщения. Перед журналистами
встают задачи: писать просто, но не упрощать, решать задачи
«выразительные», но не изобразительные.
Журналистский труд носит производственно-творческий
характер, и сегодня как никогда оптимизируется творческая
функциональность журналистов, устанавливается более четкая
система управления (менеджмент в журналистике), расширяется
«арсенал познавательно-информационных средств» (от диктофонов до
сетей интернета), улучшается организация работы секретариата.
Одним словом, содержание, оформление, весь выпуск газеты
(журнала, радио- или телепередачи) можно рассматривать в системе. И
в истории уже имели место прецеденты, когда, к примеру, газету
рассматривали как целостную динамичную систему, когда тенденция
оформления выражалась «в сознательном стремлении к разработке
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методов оформления массовой продукции самыми экономичными и
целесообразными полиграфическими средствами», когда для
дизайнеров было характерно повышенное внимание «к выражению
особенностей изданий различного типа, прекрасное знание
издательского дела и типографского дела, фотографии и фотомонтажа,
яркая агитационно-пропагандистская направленность» [6; 32].
Имеются в виду 1920-е – начало 1930-х годов – время расцвета
конструктивизма, который оказал заметное влияние на мировую
дизайнерскую культуру. Конструктивизм – стиль, проповедовавший
лаконичность, рациональность, новаторство форм, создаваемых
ограниченными средствами и дающих экономию времени и труда
плюс большую выразительность, охватил в те годы архитектуру и
поэзию, кино и театр, фотографию и дизайн, рекламную графику и
оформление книг, журналов, газет.
Идеи конструктивизма сегодня переживают своеобразный
ренессанс, и это можно объяснить так: «В известный период
определенные формы употребляются широко, потом их вытесняют
другие, и они отступают на задний план или вообще исчезают, а
впоследствии снова возвращаются в практику, хотя и в измененном
виде. Это относится прежде всего к жанрам, но и в известной степени
и к другим выразительным формам: графическому оформлению, тону
изложения, стилю, словарю, иллюстрациям и т.д.» [7; 32]. Подобные
явления объясняются цикличностью развития журналистских приемов,
происходящего в виде диалектической формы «спиралевидного
восходящего развития».
Итак,
конструктивизм,
являвшийся
«выражением...
повышенного внимания к технико-организационным вопросам» (из
Декларации конструктивистов 1924 года), имеет несомненное
продолжение в современной журналисткой практике – в упомянутом
выше единстве содержания, оформления, всего выпуска газеты.
Очевидно, что все лучшее, чем располагал конструктивизм, в большей
степени проявилось в архитектуре, но также и в графическом дизайне.
Именно оформители, по мнению лефовцев, наиболее близко
подтягивались
к
декларируемому
теоретическому
пределу:
подчинение всех видов искусства задаче производственной –
украшению быта. Понимая сегодня ограниченность крайних
теоретических претензий («идеология технического делячества»,
преувеличение роли техники и др.), мы не можем не оценить взгляд
конструктивистов на газету не только как чисто литературную форму,
но и как своеобразную конструкцию. Показательна тирада Ю.
Тынянова: «Факт быта оживает своей конструктивной стороной. Мы
не безразличны к монтировке газеты и журнала. Журнал может быть
по материалу хорош, и все же мы можем его оценить как бездарный по
конструкции, по монтировке, и потому осудить как журнал» [8; 26].
Конструктивисты пропагандировали оформление печатных изданий
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исключительно
средствами
полиграфии,
вводили
принцип
минимальности затрат и максимума целесообразности (при выпуске
той же газеты), но, отстаивая новое в оформлении, в порыве
запальчивости были излишне прямолинейны. К счастью, не всегда
теоретические ошибки проявляются в практической работе. Уже в
1928 году лефовцы В. Маяковский и А. Родченко выступили «против
апологетики факта, против сведения творческих задач к утилитарнопроизводственным функциям» [9; 80]. Творчество А. Родченко, Л.
Лисицкого, С. Телингатера, А. Гана как оформителей печатных
изданий говорит само за себя – их разработки методов оформления,
повышающих «полезное действие предмета», до сих пор представляют
большой практический интерес (идея системного проектирования в
искусстве книги во многом сходна с идеей композиционнографического моделирования в газете).
Их идеи находят воплощение в современном пресс-дизайне,
среди тенденций которого выделим следующие:
- газеты и журналы в поисках удобочитаемости активнее
варьируют формат как размерную характеристику (наряду с
традиционными сверхмалым, малым и большим форматами все чаще
используют промежуточный между A3 и A2 формат, называемый
берлинер (470 × 315 мм);
- публикации все более структурируются (они, помимо
основного текста, включают дополнительные тексты в виде справок,
комментариев и т.п., фотографии, рисунки, инфографику, развитый
заголовочный комплекс, композиционные и графические средства
ориентирования);
- публикации все более персонифицируются (авторская подпись
имеет развернутый вид, сопровождается портретом и краткими
биографическими данными);
- процесс визуализации выражается в увеличении количества
иллюстраций, площади, отдаваемых под них, в разнообразии жанров и
специальных приемов изобразительной журналистики, а также в
многоцветии печатных полос.
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ІНДУСТРІАЛЬНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ШЛЯХИ ПЕРЕТИНУ
АВАНГАРДУ, МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ДИЗАЙНУ
Білик Анна Анатоліївна,
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету
 Науково-технічні зрушення кінця ХІХ – початку ХХ ст.
сприяли становленню індустріальної цивілізації, що супроводжувалося
соціокультурними змінами, спрямованими передусім на формування
нової міської культури.
 Індустріальна цивілізація з її вченням про динамічний
простір та прогресуючий час змінювала усталений ритм городян.
Дійсно, кардинальні і суттєві зміни у всіх галузях науки та техніки,
особливо удосконалення старих і поява нових засобів зв’язку та
пересування, швидко поклали край надто уповільненому життю та
ліквідували значну різницю між губернськими містами і культурними
центрами.
 У лоні індустріальної цивілізації створюються, з одного
боку, масова культура, з іншого, художній авангард, які, у свою чергу,
значно вплинули на становлення промислового дизайну:
- Масова видовищна культура формується завдяки активній
міграції селян у місто. Втрата зв’язку з традиційною культурою
сприяла пошуку нових способів відпочинку. Це час появи
кінематографа, естради, театрів малих форм тощо.
- Художній авангард з його поняттям про динамічний простір, в
основі якого лежить прогресуючий час, міг виникнути тільки в
індустріальну епоху. Незважаючи на те, що художній авангард з
масовою культурою мають одні і ті самі передумови і причини появи,
представники авангарду знаходились у культурній опозиції щодо
масової культури.
Популяризація
культури
представниками
авангарду
здійснювалася художньо-творчим, практичним і теоретичним шляхом
(випуск маніфестів, публічних виступів тощо), що сприяло розвитку
теорії та історії мистецтва.
- Художній авангард значно вплинув на теорію і практику
дизайну. Фовізм, орфізм, супрематизм — на кольорознавство, а кубізм,
футуризм,
кубофутуризм,
конструктивізм
—
на
теорію
формоутворення у дизайні.
- Підсумкові звіти інженерів, технологів, істориків по
закінченню промислових виставок поклали початок науковотеоретичному обґрунтуванню технічної естетики, започаткували
традицію висвітлення дизайн-продукції. Стрімко змінювалися критерії
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оцінки промислового товару, якщо спочатку враховувалося лише
практично-функціональне значення, то поступово художній складовій
продукції відводиться визначальна роль.
- «Людина індустріальної культури живе на земній кулі, у всій
людській культурі, а не тільки в країні, в місті. В одну мить часу —
безліч уявлень про сотні актуальних центрів світової культури», —
писав Альфред Вебер [1, с. 226]. Звідси спрямованість художників,
дизайнерів на подолання етнічних, культуро-замкнутих ознак
творчості, вихід за межі міста, країни. Максимальна націленість
творців на світовий ринок, на світову аудиторію. Все зазначене
сприяло розвитку гуманітарних знань, активно популяризується
вивчення культури, мистецтва не лише свого, а й інших народів.
- Художній авангард — виразник технічної культури, а дизайн –
її репрезентант.
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ПРОЦЕДУРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО — НАПРЯМ XXI СТОЛІТТЯ
Полєтаєва Ганна Норайрівна,
кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету
Завдяки останнім досягненням технологій комп'ютерної графіки
з'являється новий вид мистецтва — процедуральний або генеративний.
Ключова властивість генеративного мистецтва — використання
систем у тому чи іншому вигляді. Теорія комплексності та теорія
інформації говорить про те, що впорядковані і невпорядковані системи
досить прості, а комплексні системи виявляють властивості порядку і
невпорядкованості одночасно.
Процедуральне мистецтво (Generative Art) — це об'єднання
високих технологій з мистецтвом. Тут художник використовує
сукупність команд, комп'ютерних програм або інших машинних
процедурних інструментів, а результатом роботи є генерація
зображень із заданим рівнем мимовільних рухів.
Першим використанням рандомізації в мистецтві можна
вважати винахід Вольфганга Амадея Моцарта, що використовує
простий спосіб змішування порядку і безладу за допомогою таблиці
пронумерованих музичних уривків і гральних кісток. Більш широко
рандомізація починає використовуватися в мистецтві XX століття.
Художник Елсворт Келлі використовує недорогі матеріали, такі як
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папір для створення барвистих колажів. Письменник Вільям Берроуз
знаменитий використанням дадаїстського методу «cut-up» для
рандомізації своїх текстів. Крім того, мінімалісти та концептуальні
художники, такі як Карл Андре, Мел Бохнер, Дональд Джадд, Роберт
Смитсон, і Сол Левітт використовували різні прості високо
впорядковані геометричні, чисельні та комбінаторні системи як
генеративні елементи у своїй роботі.
Простір генеративного мистецтва досить широкий та мінливий,
але в ньому можна виділити деякі кластери активності:
 Електронна та алгоритмічна музика, де використовуються
різні автономні системи, як для створення партитур (макрорівень), так
і для тонкої модуляції виконання і тембру (мікрорівень). Ключовими
фігурами можна назвати Братана Іно, Стіва Райха і Террі Райлі.
 Комп'ютерна графіка та анімація — тут методи
процедурального мистецтва використовуються для синтезу диму,
вогню або волосся (Perlin Noise), для моделювання рослин
використовуються L-системи, а використання фізичного моделювання
позбавляє аніматорів від детального опрацювання хореографії
персонажів.
 Демосцена і VJ-культура. Молодіжні культурні рухи з часом
переймають технології, розроблені в добре фінансованих лабораторіях,
студіях звукозапису та кінокомпаніях, створюючи альтернативні
адаптації для використання в нічних клубах та інших публічних
місцях.
Сьогодні
яскравими
представниками
процедурального
мистецтва можна вважати фрактальну графіку і динамічний живопис.
Фрактальна графіка — вид комп'ютерної графіки, основа якої є
фрактальна геометрія. В основу методу побудови зображень
покладено принцип спадкування від, так званих, «батьків»
геометричних
властивостей
об'єктів-спадкоємців.
Зображення
будується за рівнянням або системі рівнянь. Тому в пам'яті комп'ютера
для виконання всіх обчислень, нічого крім формул зберігати не
потрібно. Базовим елементом фрактальної графіки є рівносторонній
трикутник, який отримав назву «фрактальний».
Фрактальна графіка дозволяє створювати абстрактні композиції,
де можна реалізувати такі композиційні прийоми як, горизонталі та
вертикалі, діагональні напрями, симетрію й асиметрію та ін.
Фрактальна графіка незамінна при створенні зображень хмар, гір,
водних та інших поверхонь дуже нагадують природні неевклідової
поверхні. Досить широко фрактальні зображення використовуються
для оформлення рекламних листівок, дискотек і веб-сайтів, методами
фрактальної графіки часто моделюють турбулентні потоки і
створюють різні візерунки.
Динамічний живопис — графічні процеси, що разом з
комп'ютерними
програмами створюють художні твори. Це
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структурований цикл обробки зображення, кожен крок якого описує
ефект попіксельно. Основоположником у цій сфері є Сан Басьо, який
розробив теоретичні підвалини та основні принципи нової концепції.
Метод дає можливість картинам змінюватися в реальному часі,
задавати настройки руху картини і змінювати її так, як ніхто не міг
робити до цього. Алгоритми для промальовування виводять
зображення за допомогою піксельної програми виведення
(пиксельного шейдера). Іншими словами програма використовує
графічний процесор, прорисовуючи піксель за пікселем в будь-яких
бажаних дозволах з найвищим рівнем деталізації. Архітектура
побудована таким чином, що немає обмежень на дозвіл, і можна
зробити зображення дуже великим, аж до 80-100 мегапікселів, що вже
придатне для друку на справжньому полотні.
Отже, генеративне мистецтво — досить широке поле художньої
практики зі своєю історією, і різні художники можуть вибирати один і
той же генеративний метод з абсолютно різних причин. Важливо
відзначити, що генеративних художників об'єднує те, як вони роблять
свою роботу, але не те, чому вони роблять свою роботу, або навіть,
чому вони вирішили використовувати генеративні системи у своїй
художній практиці.
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Секція №1
АВАНГАРДИЗМ У РІЗНИХ ВИДАХ МИСТЕЦТВА

НОВЫЙ ТЕАТР – НОВЫЙ ЯЗЫК – НОВАЯ ВИЗУАЛЬНОСТЬ
(постдраматическая выразительность)
Баканурский Анатолий Григорьевич,
доктор искусствоведения, профессор
Одесского национального политехнического университета.
Баканурский Евгений,
студент Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне
1. Эпоха фин-де-сьекль преподнесла ряд новаций, касающихся
театральной выразительности, в частности, вывела на подмостки
героев документальной драмы, «преисполненных» (на манер
апостолов) чудесным даром «говорить на иных языках» (Деяния 2;4).
2. Это привело к появлению новой драматургии, получившей
название New Writing. Язык, которым стали изъясняться персонажи
Театра. Doc с одной стороны своею сумбурностью, нарочитой
бессмысленностью
перенасыщенностью
жаргонизмами,
содержательной затемнѐнностью, напоминал глоссолалии, стоящие
между звукоизвлечениями шаманского транса и косноязычием
персонажей кинематографа Киры Муратовой.
3. Вместе с тем, этот язык не нуждался в дешифровке,
поскольку был понятен зрительному залу. Его основой стал
магнитофонный стиль сценического общения драматических
персонажей, представляющих, как правило, маргинальную среду. С
подачи театроведа Д. Пейджа он получил название вербатим.
4. Вербатим – технология создания драматургического текста
посредством монтажа и воспроизведения дословно зафиксированной
речи. Механизм вербатима хорошо объясняется англоязычной
идиомой «word to word», что можно перевести как «дословно
приведѐнная цитата» (по латыни термин звучит как «дословно»).
Драматург выбирает тему, собирает материал, посредством интервью,
записи на магнитофон, просто личных наблюдений и из всего этого
конструируется произведение для сцены. Привлечение литературной
пьесы практически исключается. Подобная техника не является
исключительно
новаторской
(аутентичные
документы
в
драматургических текстах использовались и ранее), однако свое новое
рождение она получила в XX веке именно в документальной драме, а в
конце этого же столетия в драме-вербатим, или «новой драме»,
использующей исключительно живую неприкрашенную речь.
После определения темы и сбора материала драматург пишет
пьесу на основе «расшифровок» интервью, причем по возможности
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сохраняются особенности произношения, паузы, интонации.
Сложность в том, что автор лишает себя права редактировать текст
персонажей. Он может только компилировать и сокращать. Вербатимпьеса – чаще всего монолог или множество перебивающих друг друга
монологов. Практически все написанные на сегодняшний день
вербатим-пьесы наполнены лексикой и словами, характерными для
уличной речи, профессионально-корпоративного арго. «Если бы наши
информаторы были способны написать свои истории, им не нужны
были бы мы с нашими магнитофонами, блокнотами и вопросами», –
заметила идеолог документальной драмы К. Дадли.
5. Для театра, использующего технику вербатима, важен не
автор пьесы, всего-навсего фиксирующий сюжет, а рассказавший
историю человек – Homo Narrator.
6. Сегодня авторы пьес-вербатим сгруппировались вокруг
движения «Новая драма».
Это направление сформировалось в
середине 90-х годов XX столетия, а впервые его аналог появился в
деятельности лондонской труппы театра «Ройал Корт», руководимого
С. Дагдейлом, на сцене которого стали доминировать пьесы
современных драматургов. Авторы уловили требование времени, а
семинары и лаборатории помогли этим людям собраться,
объединиться, совместно обсудить и проанализировать то, что вскоре
станет называться «новой драмой».
7. Цель технологии вербатима – трансформировать взгляд
зрителя, часто пребывающего во власти тех или иных стереотипов,
заставив его вопрошать, вызвав в нем смятение от столкновения с
необычными текстами и их воплощением. Текст рассматривается как
материал, как монтаж фрагментов, то есть как предмет
постмодернистской игры.
8. К вербатиму относят также драматургическую или
сценическую реставрацию лексического формуляра исторических или
политических документов, особенностей речи, свойственных
определенной
исторической
эпохе
и
знаковым
фигурам,
представляющим ее. Кроме того в спектаклях-вербатим ограничено (а
во многих вообще исключено) использование музыки, декораций,
пластической выразительности, бутафории (только Ready made), грима
(исполнитель должен соответствовать возрасту персонажа)
9. Для вербатима нехарактерно то, что в английском языке
обозначается как understatement – «языковая сдержанность» или
«толерантное высказывание».
10. Драматурги-адепты вербатима считают, что он освобождает
сценический язык от мифологических напластований, жестких
грамматических структур, форм фонетического насилия, представляет
его в первозданной естественности, реставрирует музыку речи;
противники же убеждены, что вербатим, воспроизводя язык улицы в
драматической литературе и на сцене, – симптом кризисного
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состояния культуры вообще и театра, в частности. Сторонники
«умеренной» линии придерживаются мнения, что вербатим как
выразительный языковый прием может быть лишь одним из средств
для реализации определенного художественного образа, но в качестве
самостоятельного эстетического целого существовать он не может.
11. В
известном
смысле
вербатим
реабилитирует
бесписьменную культуру (хотя и существует в форме записанного
текста), являясь возвратом к фольклорно-сократовской традиции,
придающей статус истинности устному высказыванию, а не
фиксированному в форме записи дискурсу. Крайним выражением
техники вербатима стала легализация в драматургии и в спектаклях
лексики, которая, по мысли драматурга М. Угарова, является едва ли
не единственным вербальным средством для адекватной передачи
возросшей эмоциональности современной жизни. Как заметила
немецкая исследовательница З. Кестер-Тома «непечатное слово стало
печатным». В западной традиции вербатим – за незначительными
исключениями – уходящая театральная натура.
12. Эпоха фин-де-сьекль преподнесла ряд новаций, касающихся
театральной выразительности, в частности, вывела на подмостки
героев документальной драмы, «преисполненных» (на манер
апостолов) чудесным даром «говорить на иных языках» (Деяния 2;4).
13. Это привело к появлению новой драматургии, получившей
название New Writing. Язык, которым стали изъясняться персонажи
Театра. Doc с одной стороны своею сумбурностью, нарочитой
бессмысленностью
перенасыщенностью
жаргонизмами,
содержательной затемнѐнностью, напоминал глоссолалии, стоящие
между звукоизвлечениями шаманского транса и косноязычием
персонажей кинематографа Киры Муратовой.
14. Вместе с тем, этот язык не нуждался в дешифровке,
поскольку был понятен зрительному залу. Его основой стал
магнитофонный стиль сценического общения драматических
персонажей, представляющих, как правило, маргинальную среду. С
подачи театроведа Д. Пейджа он получил название вербатим.
15. Вербатим – технология создания драматургического текста
посредством монтажа и воспроизведения дословно зафиксированной
речи. Механизм вербатима хорошо объясняется англоязычной
идиомой «word to word», что можно перевести как «дословно
приведѐнная цитата» (по латыни термин звучит как «дословно»).
Драматург выбирает тему, собирает материал, посредством интервью,
записи на магнитофон, просто личных наблюдений и из всего этого
конструируется произведение для сцены. Привлечение литературной
пьесы практически исключается. Подобная техника не является
исключительно
новаторской
(аутентичные
документы
в
драматургических текстах использовались и ранее), однако свое новое
рождение она получила в XX веке именно в документальной драме, а в
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конце этого же столетия в драме-вербатим, или «новой драме»,
использующей исключительно живую неприкрашенную речь.
16. Документальный характер, вербатим как основной способ
вербальной выразительности, минимализация сценографической и
музыкальной составляющих спектакля – всѐ это характерные черты
феномена новой театральности – постдраматической по своей сути.
Термин «постдраматический театр» ввел немецкий ученый Ханс-Тис
Леманн в своей одноименной книге, которая вышла в 1999 году [1]. Он
считает, что в 70-е годы XX века появились театральные формы
принципиально новые по сравнению с тем, что было до них, и, в
первую очередь, по сравнению с классическим театром. Леман пишет,
что в новых формах театра текст становится лишь одним из средств
создания театрального высказывания, само высказывание вследствие
этого теряет семиотическую логику и распадается на фрагменты и
уровни. Соответственно теряет актуальность вопрос об идее спектакля,
и восприятие спектакля превращается в практически ничем не
лимитированный процесс.
17. Новый театр во многом строится на противопоставлении
себя обществу, подчиненному логике средств массовой информации, и
имеет общую со СМИ визуальную природу. Стремление преодолеть
оторванность человека от мира, опосредованного СМИ, приводит
театр к трансформации спектакля из произведения в событие [2],
вынуждающего зрителя сконцентрироваться на настоящем моменте и
совершить некую аналитическую работу по определению своей
позиции и придании происходящему смысла.
ПРИМЕЧАНИЯ И ЦИТИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Леман Х.-Т. Постдраматический театр. – М., 2013.
2. Феликс Баррет, основатель и руководитель лондонского
иммерсивного (интерактивного) театра «Panchdrunk» своеобразно
определил свою художественную цель: «Мы не хотим, чтобы зрители
говорили: «Вчера я был в театре», они должны говорить: «Это
случилось со мной вчера» случилось со мной вчера». Погружение
публики в пространство постановок Баррета, лишение еѐ возможности
традиционного комфортного малоэмоционального потребления
театрального продукта, действительно как бы делит реальность на ту,
которая существовала до спектакля и мир, представший после него. В
одной из задуманных режиссѐром постановок, билет в театр должен
одновременно представлять пропуск для посадки в самолѐт,
убывающий в неизвестном направлении. Всѐ это открывает
неограниченный простор для зрительского соучастия и соавторства,
создаѐт возможность для частичной блокировки рационального
бытийного
дискурса,
необходимую
для
мобилизации
виртуализационных способностей. В этом смысле каждый свидетель
спектакля получает возможность играть собственную его версию в
рамках заданного ему общего направления сюжета.
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ЕСТЕТИКА АВАНГАРДУ У ТЕАТРАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Дмитренко Алла Олександрівна,
старший викладач кафедри дизайну костюма
Львівської національної академії мистецтв
Художня культура початку ХХ ст. не характеризується
виключно авангардними напрямами, окреме місце займають у ній
мистецтва, що є спадкоємцями традицій класичної культури. Проте,
саме авангард, своїм беззастережним руйнуванням традиційних
естетичних норм та методів художнього вираження, можливістю
необмежених інновацій та спираючись на останні науково-технічні
відкриття, – відкрив шлях для зміни усієї системи художньої культури
ХХ століття.
Революційних змін під впливом авангарду зазнав також
український театр початку ХХ століття. Режисер і митець стають
головними реформаторами «нового» театру, зароджується поняття
«сценографія», а сцена перетворюється на лабораторію, де
апробовуються теоретичні ідеї авангардних митців. Відомий
російський дослідник театру В. Бєрьозкін пов’язує становлення явища
«дієва сценографія» з початком ХХ століття, коли поряд з історично
уставленими способами оформлення вистави (декораційна, ігрова,
прасценографічна) зароджуються два нові – театр художника та
функційна сценографія. Нове світосприйняття, запропоноване
пластичним авангардом, кардинально змінило концепцію художнього
вирішення сцени. Узагальнений образ місця дії – основний принцип
оформлення вистави, що існував ще з часів ритуально-обрядового
театру, поступається місцем – Дії – як самодостатньому явищу, як
важливому емоційному чиннику.
Перші
спроби
дієвої
сценографії
були
реалізовані
європейськими режисерами Е.Г.Крегом, А.Аппією, Г.Фуксом,
російськими
В.Мейєрхольдом,
О.Таїровим,
українським
реформатором Л.Курбасом.
Театр
художника,
започатковувався
в
експериментах
європейських та російських митців: кубістів, що впровадили на сцену
– трьохвимірність сценографії, симультанізм (О. Екстер), принцип
колажності (П.Пікассо); дадаїстів – застосування фотомонтажу та
«готових» речей, хепенінгів (теорія Швіттерса); футуристів –
заміщення акторів машинами, маріонетками, масками (мінідрами
Марінетті, Фані, Балла) польських митців-футуристів (Б.Ясеньський,
С.Млодоженець, Т.Чижевський); абстракціоністів – абстрактні
сценічні композиції (теорії В. Кандинського) та конструктивістів –
принцип функційності та доцільності (Л.Попова, В.Степанова, деякі
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проекти А.Пронашкo, С.Слівінського). Ці театральні поодинокі
експерименти найчастіше були продовженням живописних та
теоретичних пошуків
художників
і
передусім,
становили
маніфестаційний, ексцентричний характер, однак вони стали точкою
відліку у становленні сценографії театру художника другої половини
ХХ століття.
Експерименти з простором сцени втілила на сцені московського
Камерного театру (реж. О.Таїров) українська мисткиня Олександра
Екстер. Вона перенесла засади аналітичного кубізму зі своїх
живописних робіт у трьохвимірний простір сцени. Динамізм
зображення, «кристалічність» світу, з його розгалуженістю на первісні
форми, зсуви площин і об’ємів, що зміщувались під дією своєї ваги, –
стали виразом нової експресивності в театрі. Важливий принцип
кубізму – симультанність (об’єднання кількох точок зору та
різночасових моментів буття предмету) було реалізовано О.Екстер у
постановках: «Фаміра Кіфаред» (1916 р.), «Соломея» (1917 р.), «Ромео
і Джульєтта» (1921 р).
Змінюється також функції костюма у концепції авангардного
вирішення образу вистави початку ХХ століття. Костюм став
важливим засобом виразності у створенні образу персонажа,
самостійним персонажем, «як один із основних елементів організації
простору сцени, що безпосередньо впливає на цілісність сценографії і
її інтеграцію з тілом актора». На зміну історичній правдивості,
захопленню натуралістичними подробицям – приходить стилізованість
образного вирішення, гіперболізація форм та кольору, асоціативність.
Крім соціальної функції, що розкриває образ кожного персонажа
визначенням віку, статі, характеру, професії, підкреслюючи
індивідуальність чи, навпаки, узагальнюють особу, одяг у виставі, стає
знаком персони, і рівночасно, засобом, що дозволяє de’guisement (від
фр. – перевдягнення, зміна одягу, маски, макіяжу), перевтілення в
іншу особу. За допомогою інсценізації визначаються принцип
внутрішньої костюмної композиції вистави: взаємодія між собою за
кроєм, формою, кольором (побудована на контрасті чи нюансі), а
також еволюція значення протягом розвитку дії кожного вбрання
зокрема. Отже, злагодженість усіх елементів і деталей дозволяла
розкрити зміст, як сценографії, так і режисерської концепції твору.
Костюм виступав предметом-носієм значень, які випромінюються на
інші елементи вистави.
На початку ХХ ст. в Україні переплелися суспільно-політичні
революції з новою естетикою авангарду, що спричинило до активної
участі у будівництві «нової» держави також митців. Вони, як
найсвідоміша і активніша частина суспільства, завзято почали
втілювати вимоги сучасності у нових мистецьких формах, щиро
повіривши у революційні ідеали і високу місію мистецтва в
суспільстві. Саме запал молодих сердець, відданість професії та
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глибокий патріотизм зроблять неможливе – створять самобутній
український стиль у мистецтві, об’єднавши традиції минулих поколінь
та інтелектуальні досягнення, історично роз’єднаних земель України.
Театральні роботи А.Петрицького, поряд з творами О.Екстер,
В.Меллера, О.Хвостенка-Хвостова, Б.Косарєва, С.Гординського,
започаткували зародження національного стилю в українській
сценографії початку ХХ століття.

АВАНГАРДНИЙ ВЕРТЕПНИЙ ТЕАТР
НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Лугова Тетяна Анатоліївна,
кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Одеського національного політехнічного університету
Рубіж ХІХ-ХХ ст. — час так званого «fin-de-siecle», коли
формується нова система уявлень про світ, а мистецтво й театр,
зокрема, шукає нову мову його опису, нові засоби художнього
вираження. Ці пошуки втілилися у виникненні модерністських течій,
які поновили інтерес до світу першоджерел, примітивного мистецтва.
На тлі бурхливих соціально-політичних подій та актуалізації
національних
проблем
звернення
І. Стешенка,
Л. Курбаса,
П. Горбенка, І. Шахівеця, Н. Цівчинського до вертепної традиції
видається гостро актуальним. Саме в контексті професійного театру
вертеп стає полігоном для театральних експериментів.
1905 р. при музично-драматичній школі М. В. Лисенка у Києві
здійснюється постановка традиційного вертепу під керівництвом
І. Стешенка. Хоча на меті було лише «відновити» вертеп та показати
його як «романтичне минуле», вистава не стала ожилим музейним
експонатом, вона зазнала певної еволюції, як у матеріальному втіленні,
так і у інтерпретації. «У загострених конфліктах вертепної п’єси
глядачі вбачали відображення складних політичних обставин 1905
року. Наказ Ірода побити дітей перегукувався зі страшними подіями
―кривавої неділі‖. Під образом розуміли ката царя Миколу ІІ» 1, 20].
Так, замість двох воїнів Ірода, на кін вирушало ціле військо, що
складалось з 24-х осіб по 12 із кожного боку (дві групи), зроблені з
дикту. До того ж, воно було технічно встатковано: воїни могли всі враз
піднімати зброю, віддаючи Іродові ясу 2, 4]. Така новація, як
видається, пояснюється не тільки пошуком засобів, що справляло
більше враження на велику аудиторію, а й виражала нове
світовідчуття: не мудрій «загальній волі», не законам «суспільного
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договору» став підкорятися хід подій, а законам юрби, масі, що
спокушена примарою влади й користає цю владу за власним
розумінням.
Як не парадоксально, сцена вбивства воїном дитини набуває
комічного характеру, самому ж воїну бурхливо аплодували.
І. Стешенко відносно цієї сцени пише: «<…> комічна вона була тому,
що треба було кілька разів націлятися списом <…> до ватної дитини,
але поки він таки не проколював її. Але ніс він її так урочисто, що
викликав оплески у глядачів» 2, 4]. Прийом непопадання, що був тут
застосований, є традиційним, а от контекст –абсолютно іншим. Це
рельєфно виявляється, якщо порівняти його з епізодом смерті Ірода в
шопці, коли Сатана тягне в пекло Ірода, але не може проштовхнути
його у вузькі двері.
На початку революції у 1917 р. в першій українській гімназії
Ірина Стешенко поставила на різдвяні канікули Вертеп, де в ролі
ляльок виступали діти. Ця вистава була здійснена за сюжетом
лялькового театру, а сцену було оформлено за подобою справжнього
вертепного будиночка художнім гуртком учнів. Це була перша спроба
стилізації вертепу, переведення його у межі абстракції.
Такі модерні пошуки нових стилів, напрямів та систем, що
переосмислювали б звичні уявлення про реальність, посіли чільне
місце у творчості Л. Курбаса. Вони мали за результат нові концепції
сценічного мистецтва, які в контексті модерністської боротьби з
традиціоналізмом протистояли старому театру, що тяжів до
життєподібних, життєвідтворювальних форм. Восени 1918 року
почались репетиції «Різдвяного вертепу» в Молодому театрі. Актори,
за режисурою Л. Курбаса, повинні були перевтілитись у ляльку.
Стилізація під ляльку, на думку Л. Курбаса, висуває на перший план
не психологію, а рефлексологію, механіку руху. Самою спробою
модернізації й новаторського експерименту Л. Курбас спромігся
підняти вертепну драму на новий щабель еволюції. Зберігши основні
елементи вертепу, розподілену на поверхи сцену-скриню та лялькових
персонажів, митець перетворив цей старовинний театр на
«експериментальну стилізовану виставу», експеримент з акторської
майстерності та нового принципу режисури.
У лютому 1923 року Л. Курбас пише: «Вертеп на агітаційній
службі», де схвалює спробу студентів Межигірського художньогокерамічного технікуму відродити вертеп, пристосувавши його для
пропаганди та агітації на селі. У цьому одноповерховому вертепі
ставилися п’єси гостро-сатиричного характеру, де проводилася, як це
не парадоксально на перший погляд, і антирелігійна агітація. Лідерами
новонародженого вертепу були П. Горбенко та Н. Цівчинський.
Межигірці прагнули створити синтетичну театральну форму: крім
вертепних ляльок, у виставах використовувалися петрушка і тіньовий
театр. Останній показувався у вертепному будиночку одразу після
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вертепної гри та користався в аудиторії великим успіхом. Ініціатива
межигірців отримала своє подовження у 1928 р. група студентів на
чолі з комісаром П. Горбенко, одним із засновників Межигірського
вертепного театру, при Асоціації революційного мистецтва України,
організувати новий експериментальний театр ляльок, завданням якого
було поєднання різних форм театральності (вертепу, петрушки й
тіньового театру), створення їхнього своєрідного синтезу, ламання
двомірності лялькового плану, удосконалення техніки лялькової гри
при традиційно максимальній портативності вертепу 3, 1-2].
Значимість внеску у вертепну справу діячів початку ХХ ст.
важко переоцінити.
Таким чином, їхні пошуки нової форми підняли вертеп на новий
виток еволюції. Абстрагуючись від самої вистави, що сприймалася як
рудимент минулого, митці спромоглися віднайти та виокремити в
ньому вельми своєрідний художній принцип – вертепну стилізацію.
Вона творчо реалізується не лише в лялькових постановках, а й у
сучасних постановках драматичного театру.
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ТЕАТР ЯК АВАНГАРДНА ЛАНКА КУЛЬТУРНОЇ
ПОЛІТИКИ УНР
Раєвська Юлія Геннадіївна,
науковий співробітник
відділу проблем театру та музичної культури
Інституту проблем сучасного мистецтва
Академії мистецтв України
Основну ідеологічну спрямованість культурної політики першої
Української незалежної держави визначила ідея використання театру
як базового елементу для піднесення культурного рівня народу. Не
останню роль в цьому зіграла характерна особливість літературномистецького життя тієї доби, що особливо яскраво виявилось у
театральній справі –– його активне втручання в політичний процес,
оскільки спектаклі, які збирали масову аудиторію, органічно
перетворювались на мітинги та інші політизовані видовища.
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Для сприяння підйому та розвитку драматичного та сценічного
національного мистецтва Уряд новоствореної Української Народної
Республіці ухвалив рішення про збільшення кількості українських
театрів та створення Національного театру. Першим з таких колективів
став Український Національний театр, заснований 16 вересня на базі
мандрівного «Товариства українських артистів під орудою І.
Мар’яненка» та за участю акторів мандрівних українських труп, а
також вихованців Музично-драматичної школи імені М. Лисенка.
Йому відразу було передано приміщення Троїцького народного дому,
яке до того використовував Театр Миколи Садовського.
З боку держави театром керував Театральний відділ, а
Генеральне Секретарство фінансів УНР періодично фінансувало
діяльність колективу. Наприклад, після гетьманського перевороту
влітку 1918 року новий уряд надав Національному театрові фінансову
допомогу з державної скарбниці у розмірі 165 тис. крб. Про
витрачання отриманих коштів керівництво театру повинне було
звітувати перед державним казначейством.
Новою була не тільки система державного контролю і
фінансування театру, а й організаційна структура, що значно
відрізнялась від існуючих до цього: керівний апарат складався з
дирекції, 3-х штатних режисерів, художника та керівника музичної
частини. Штатний розклад театру окрім драматичних акторів
передбачав хор із 20 осіб та оркестр [1].Трупа формувалася на
контрактній основі і також приймала участь в організаційній роботі.
Для цього в театрі була створена акторська колегія, яка за структурою
та напрямом діяльності нагадує водночас профспілку і художню раду.
Колегія мала сприяти добрим стосункам між трупою та дирекцією,
стояти на захисті інтересів колективу та окремих членів трупи,
наглядати за сумлінним ставленням працівників до своїх обов’язків та
за розподілом платні поміж акторами. Розмір платні залежав від
попередніх заслуг, таланту, якості й кількості зіграних ролей (щось на
зразок сучасної тарифної сітки категорій творчого складу). Також
театр забезпечував акторів своєрідними представницькими витратами
на участь у творчому житті Києва.
На жаль, за перший сезон свого існування Національний театр
не справдив надій державотворців, трупу, враховуючи державницькі та
громадські потреби, розділили на два колективи – Народний театр та
Державний драматичний театр.
Державний драматичний театр, як і Національний театр, було
створено за Законопроектом, затвердженим театральним відділом при
Міністерстві народної освіти УНР [2]. Основну мету створення ще
одного театрального колективу визначили у Статуті [3] (основний
установчий документ сучасних театрів, і новий документ для театрів
початку ХХ століття). Як і для попереднього колективу, для ДДТ
держава потурбувалась про місце знаходження – для нього реквізували
31

театральне приміщення на Мерінгівській вулиці (тепер вул.
М.Заньковецької).
Обидва театри утримувалися державним коштом, але пріоритети
урядників вочевидь були на боці ДДТ, досить вказати, що ставки там
були помітно вищі – в 1,5-2 рази.
Особових змін у організаційній структурі не відбулося – театр
очолював директор, у штатному розкладі передбачалася посада
головного режисера та головного адміністратора. Трупа налічувала 38
акторів. Але, завдяки підтримці з боку держави керівництво театру
організувало так званий «Інститут співробітників», метою якого була
підготовка молодих акторів. До нього було зараховано 20 чоловіків та
10 жінок, які успішно склали іспит з декламування віршів та читання
прози. Курс навчання був трирічний.
Регулювання театральною справою на державному рівні стало
настільки успішним, що з приходом до влади більшовиків театри
продовжили працювати і залишилися на балансі держави. Щоправда
були змінені назви, склади труп, керівники, але незмінним залишився,
і залишається по сьогодні організаційний принцип.
Очевидно, що діяльність перших українських урядів щодо
розвитку українського театрального мистецтва була спрямована на
його піднесення й утвердження в системі світової художньої культури.
Серед головних надбань на цій
ниві, окрім створення нових
театральних колективів було створення для підготовки українських
акторів та режисерів Державної Драматичної школи та Режисерськоінструкторських курсів, відкриття у Києві Першої Української
народної драматичної школи. У сфері управління мистецькою справою
очевидним здобутком було утворення окремого керівного органу –
Головного Управління Мистецтв і Національної Культури.
Більшовицька влада, яка прийшла на зміну національним
українським урядам, в перші роки своєї діяльності лише
використовувала створені в період УНР керівні органи та охоче
користувалася агітаційними та пропагандистськими можливостями
театрального мистецтва. Посутньо програмна діяльність радянських
органів влади в сфері культури розпочалася лише після листопада 1923
року, коли на ХІІ з’їзді КП(б)у були прийняті основні засади політики
українізації.

1.
2.
3.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ НОВАЦИИ ТЕАТРАЛЬНОГО АВАНГАРДА
Колчанова Людмила Николаевна,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры актерского мастерства
Харьковской государственной академии культуры
1. Авангард театральный, означает новые нетрадиционные
художественные формы, появившиеся в начале ХХ века. Авангардные
явления характерны для переходных этапов в истории художественной
культуры, особенно на рубеже веков. Понятие авангарда – эклектично,
поскольку этим термином обозначают ряд школ и направлений, часто
базирующихся на различных идеях и принципах.
2. В отношении оформления сцены авангард идет по пути
минимизации традиционных декораций. Разрушение рампы,
разделяющей сцену и публику, создает в данном случае, чисто
лабораторную ситуацию, благотворный простор для исследования.
Среди технических средств, предпочтение авангардистами отдается
свету, который при мастерском использовании играет важнейшую
роль в спектакле.
3. Актерские реплики строятся на движении и энергетическом
посыле, который на языке Мейерхольда или биомеханики звучит так:
отказ – посыл – точка – стойка – тело достигло цели. Это основные
принципы построения движения и жеста актера, сходные с
принципами построения фразы жеста. Они основаны на технике
движения человека в жизни, преломленной в театральной ситуации, в
ситуации положения тела на сцене.
4. Несмотря на важность и новую разработку таких способов
воздействия, как звук, свет, цвет и аксессуары, актер есть особый и
главный специфически театральный элемент, работающий в
пространственно-временном резервуаре сцены (или – пространства
спектакля), с которым более всего прочего работает авангардная
театральная традиция.
5. Наиболее важной чертой авангардизма в театре, ключевой
для понимания сути процесса, выступает стремление заново понять, в
чем заключается специфическая сущность театрального «организма».
И не взирая, на многовековую историю театра, он по своей природе
всегда остается искусством современности. По словам Питера Брука,
театр – это феникс, который должен постоянно воскресать к жизни.
6. Сегодня, в ХХІ ст., в театральных ВУЗах необходимо
знакомить студентов с драматургией, с которой работает авангардный
театр, так как это становится полигоном для экспериментальной
работы. Без таких экспериментов в сфере актерской техники: голоса,
движения, внутренней энергии, звуковой вибрации, дисциплины и
точности исполнения, по мнению Питера Брука, театр вянет и умирает.
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РЕПЕРТУАР ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ
У МИСТЕЦЬКОМУ СВІТІ
Тищенко Ірина Вікторівна,
аспірант Харківської державної академії культури
Сучасна філософія називає мистецтво «особливою підсистемою
духовної сфери життя суспільства, що представляє собою творче
відтворення дійсності в художніх образах». Різновиди мистецтва
функціонують і трансформуються за допомогою багатьох факторів,
одним з яких є репертуар. Завдяки виразним засобам його відтворення
він визначає левову частку успіху.
Радіомистецтво, яке в культурно-просвітницькому житті
людства ХХ ст. відігравало провідну роль, суттєво відчувало цінність
репертуарного багажу. Особливо це стосувалося сектору художнього
мовлення.
Необхідність
поповнювати
випуски
новими
драматургічними творами було зумовлено різними факторами, серед
котрих, як зміни в структурі Всеукраїнського радіокомітету (у січні
1936 р. літературно-художній сектор відокремили від музичного), так і
постанови ЦК ВКП(б) «Про заходи щодо поліпшення Центрального
радіомовлення» (1947 р.). У 1978 р. фонд Всесоюзного радіо
нараховував більше 750 драматичних вистав, що дозволило
підготувати й випустити в ефір цикл із 32 передач «Спектаклі й роки»
– своєрідну ретроспективу радянського мистецтва.
Митці розуміли важливість не лише обраної теми, а й
змістовного наповнення, яке б відповідало реаліям часу та сприяло б
успіху в слухацької аудиторії. «На радіо, як на художнього рецензента
припадає найбільша доля з усіх засобів масової інформації» –
зауважував німецький дослідник радіомистецтва Гельмут Гралов.
Літературно-драматичні програми корегувалися відповідно до
кон’юнктурних вимог. Вперше з’явившись в ефірі в 1925 році,
рубрика «Театр біля мікрофона»
згодом набула особливої
популярності і оперативно реагувала на нові тенденції в мистецтві,
звертаючись до творів сучасників. Зокрема, особливою увагою
користувався німецький драматург, поет і театральний реформатор
Бертольд Брехт. З успіхом звучали в ефірі його твори «Добра людина
із Сезуана» (театр на Таганці), «Матінка Кураж та її діти»
(Держтелерадіофонд).
У 50–60-х роках ХХ ст. яскравим явищем став «Театр абсурду»
(«театр парадоксу», «антидрама», «антитеатр»). Найяскравішими його
представниками у Франції були А. Адамов, Е. Йонеско, в російській
літературі: О. Введенський, у чеській – В. Гавел, у польській –
С.Мрожек, в іспанській – Ф. Аррабаль, у швейцарській –
Ф.Дюрренматт, в англійській – Г. Пінтер і Н. Сімпсон, у США –
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Е. Олбі. Представники «антидрами» стверджували, що герої їхніх п’єс
нічого не нав’язують глядачеві та не несуть жодних ідей.
У 1951 році під рубрикою «Театр біля мікрофона» Центральне
радіо передало 215 вистав, тематичних передач і творчих вечорів.
Більшість із них були присвячені сучасній тематиці. У червні цього ж
року у постановці народного артиста СРСР Р. Симонова в радіоефірі за
п’сою В. Маяковського прозвучала вистава «Баня», в якій брали участь
народні артисти СРСР В. Марецька, І. Ільїнський, О. Грибов. Прем’єра
повернула до ефіру цілий напрям радянської аудіокультури, а на
хвилях радіо зазвучали вистави видатних майстрів сцени:
Г.Товстоногова, А.Ефроса, М.Захарова, Ю.Любимова, А.Тарковського.
Авангард, як новий напрямок мистецтва початку ХХ ст. співпав
у своєму виникненні із розвитком радіотеатру і суттєво вплинув на
його репертуар. Сучасний радіослухач, маючи можливість сьогодні
слухати радіовистави минулих часів за допомогою Інтернет-ресурсів,
може познайомитися із культурним пластом радіотворів цілої епохи.

РОЖДЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АВАНГАРДА:
ПОИСКИ НОВОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА
Ковалева Нина Ивановна,
кандидат философских наук,
доцент кафедры культурологии и искусствоведения
Одесского национального политехнического университета
Балетная революция, совпавшая с хронологическим переломом
веков, происходила, по словам А. Дункан, «… в поисках танца,
способного
воплотить
в
движениях
тела
божественность
человеческого духа» [1]. Отношение к танцу Айседоры и ее
современников – Р. Лабана, Ф. Дельсартра, Е. Жак-Далькроза –
проникнуто мессианским пафосом. «Новый танец» понимается ими
как интеллектуальный проект, задача которого создание новой
культуры будущего, культуры нового гармоничного человека. Танец
приобретает статус универсалии культуры, становится центром
философско-эстетических учений, основным элементом новых
художественных программ. Модерный взгляд на танцевальное
искусство формируется в полемических столкновениях с классической
балетной
школой.
Хореографический
авангард
самоидентифицируется, как при математическом доказательстве «от
противного», отталкиваясь от академического балетного канона.
Знаком новой культуры становится «природность», что
прекрасно вписывается в эстетику модерна с его ведущей темой
органики. Для Айседоры, называвшей себя пантеисткой и
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натуропаткой, «природность» «свободного танца» означает оппозицию
«искусственности»,
«ненатуральности»
классического
балета.
«Вертикальности» классического танца, его базовому принципу –
неизменному сохранению прямой вертикали позвоночника, Дункан
противопоставила модернистскую эстетику изогнутой линии; танцу на
пуантах – танец «босоножек», азбучным классическим позициям –
принципиальную невыворотность. «Свободный танец» отказался от
прямых линий и четких фигур классического кордебалета в пользу
«естественных», природных линий.
Ценность «природности» радикально меняет и отношение к
телесности: «телу-лицу» классического балета, зажатого репрессивной
системой норм и запретов, Айседора противопоставила «тело как оно
есть» – здоровое тело «естественного человека». «Природность» тела
Дункан подчеркивала и просторными, не стесняющими движения
одеждами, в которых она выглядела раздетой по сравнению с одетыми
в театральные костюмы балетными танцовщицами.
Идеал «естественного человека» задавал и новую систему
балетной лексики: освободившись от условностей классики, она стала
значительно беднее, но больше погруженной в «жизненный мир».
Дунканисты использовали самые простые, не театральные движения:
Айседора скакала, падала, замирала в позах, присмотренных на
античных вазах. Стихийность, интуитивность, спонтанность, некая
неряшливость исполнения как выражение этой спонтанности
становятся пластическим языком нового искусства. Танцевальный
текст отныне – авторская/актерская импровизация, недвусмысленно
отсылающая к «дионисийству» и «воле к танцу».
Разрыв с балетной классикой происходит и по линии музыкатанец. Музыка для классических балетов фактически была
аккомпанементом для танцев, связывая композитора более или менее
однообразными ритмами. Серьезная – симфоническая или оперная
музыка, с усложненной композицией и ритмическим строением
хореографами не использовалась, считаясь непригодной для балета.
Дункан впервые обращается к музыке, не созданной специально для
танцев.
Утверждение «природности» нового танца содержало и
эгалитаристские коннотации: элитарности классического балета
противопоставлялась идея, том, что танец, как непосредственный
ответ на эмоциональные впечатления, не нуждается в технической
базе, а поэтому танцевать могут и должны все. «Свободный танец»
Айседоры был не только освобожден от эстетических канонов
балетной классики, но и прочитывался зрителями как этический
призыв к свободе от всякой репрессивности, как апология личной
инициативы, говоря словами Фуко, как «техника себя». С позиции
Дункан именно «неприродность» классического балета, то, что в нем
«… все неестественно с точки зрения первичных танцевальных
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побуждений» является первородным грехом академизма по
отношению к свободной личности [2; 29]. Дункан выбирала
понравившуюся музыку, выступала без декораций, импровизировала,
мечтала, чтобы танцевали не только все, но и везде – сцене, морском
берегу или поляне.
Эта утопия «танца будущего» закончилась с Первой мировой
войной. Стихийность и интуитивизм импрессионистского танца,
выступавшие в начале века как знак «природности», после
трагических культурных потрясений стали знаком искусственной
манерности и претенциозности. Эта же утопия подарила рождение
новой танцевальной культуры.
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ГЕНЕЗИС НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ
В МОДЕРНИЗМЕ И АВАНГАРДЕ
Королькова Ольга Васильевна,
кандидат филологических наук, доцент,
заведующая кафедрой культурологии и искусствоведения
Одесского национального политехнического университета
Представители
разнообразных
модернистских
и
авангардистских направлений конца XIX – начала XX-го века, как
известно, при самых разных декларируемых художественных
принципах, были едины в своем стремлении реформировать традицию
искусства и, в крайних проявлениях авангарда, даже полностью от нее
отказаться. Тем не менее, в теперь уже исторической перспективе,
стало возможным рассматривать их искания и собственно
художественный опыт в контексте общего культурно-исторического
генезиса искусства. И в этом смысле можно обратить внимание на
некоторые закономерности, связующие модернистские направления в
искусстве разных культур с предшествующим им особым
национальным опытом. В качестве такого примера мы предлагаем
остановиться на некоторых особенностях формирования модернизма в
австрийской и украинской литературе, которые в данном случае
демонстрируют свою типологическую общность.
О собственно национальной украинской и австрийской
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литературе, как о литературе осознающей и утверждающей свою
национальную самобытность, инаковость, следует, по-видимому,
говорить лишь начиная с ХVIII в. Тогда станет понятной и
свойственная им «сжатость» литературного процесса и его особая
вторичность, вплоть до аллюзорности, ускоренное «прохождение»
череды литературных стилей и направлений, долгая жизнь одних из
них и слабая выявленность других. Так, если говорить о
модернистских направлениях fin de siècle, эти литературы
маловосприимчивы
к
символизму,
самому,
пожалуй,
аристократичному направлению всего модернистского спектра, зато
дали блестящие образцы литературы импрессионистской и
неоромантической. Нужно отметить, что и в Австрии, и в Украине эти
художественные направления никак не были автохтонными, они были
заимствованы из других литератур, но сам факт приживания или
неприживания чужого побега на отечественной почве много об этой
почве говорит.
В качестве одной из причин такого избирательного отношения к
модернистским направлениям можно указать на укорененность
рассматриваемых нами национальных культур не столько в
романтическом, сколько в барочном сознании, которое, собственно, и
было
общим
прародителем
их
национальных
литератур.
Действительно,
открытость
и
диалектичность
барочного
мировоззрения, разнообразие художественных приемов, принцип игры
в жизнь и в искусство очень близки модернистским направлениям
конца ХIХ в. Но в украинской и австрийской литературе, где барочная
традиция никогда и не прерывалась, это сходство наиболее очевидно.
Так стержневой для барокко образ мира-театра возникает на
страницах импрессионистически невесомого, переливающегося
неуловимыми красками «Как я это вижу» П. Альтенберга; зато
Р.М.Рильке воспринимает игровое непостоянство человеческого
бытия, человеческой личности и мира очень серьезно и делает
напряженное, трудное, приводящее к отчаянию осмысление
необходимости и губительности этой барочной игры одним из
важнейших мотивов своего творчества («Записки Мальте Лауридса
Бригге»). Г. фон Гофмансталь, как затем и М. Кулиш, создают в
своих литературах модернистскую необарочную драму.
Еще С. Павлычко обращала внимание на то, что даже в свои
программные манифесты украинские модернисты вкладывали не
столько призыв к романтической эстетической революции, сколько
компромисность, стремление создать новое, не разрушая старого, то
есть скорее идею барочного соединения противоположностей с их
противостоянием, но и неразрывным синтезом, примером чему может
служить знаменитая «романтика» М. Хвилевого.
Ушедшая на время вглубь струя высокого барокко победоносно
взмывает вверх в украинском модернизме. Возрождение барокко
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значит здесь, с одной стороны, преодоление «хуторянства» в пользу
европейскости, а с другой стороны – утверждение национального
облика литературы, возвращение к первоистокам национального
менталитета. На этом пути неизбежной оказывалась борьба как с
народницкой литературой, так и с прочно укоренившемся еще с конца
ХVIII в. «низовым» бурлескным барокко. Так, М.Зеров даже в
Соловецком лагере не прекращает работы над переводом «Энеиды»,
стремясь избавить украинскую литературу от стереотипов
травестийного барокко И. Котляревского, а в это же время
предпринимаются попытки вырвать историю украинской литературы
из объятий народницкой критики и этнографично-селянского шаблона.
Этапной вехой становится здесь «варшавское» издание произведений
Шевченко под редакцией П. Зайцева при участии Дм. Чижевского, Е.
Маланюка, где Кобзарь представлен не как «селянский» поэт, а как
поэт высокого европейского барокко. К этой же тенденции можно
отнести
и деятельность кружка В. Нарбута, и творчество
«неоклассиков».
По-видимому, такой своеобразный барочный модернизм
способствовал не только выходу провинциальных австрийской и
украинской литератур на европейскую арену, но и в какой-то мере
помог непосредственному сближению самих этих литератур.

ЛИТЕРАТУРА КАК ПРОДУКТ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Чугунов Дмитрий Александрович,
доктор филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой зарубежной литературы
Воронежского государственного университета
Таня Дюккерс, одна из популярных современных писательниц
Германии, так писала о своѐм понимании творческого процесса:
«Литература должна быть стремительно живущим, скоро и громко
преподносимым продуктом повседневности…» (эссе осени 1998 г.) [1].
Еѐ точка зрения, несомненно, была обусловлена тем, что после
объединения ФРГ и ГДР из сознания немцев стала уходить в прошлое
привязанность ко многим устойчивым мифам и проблемам, а тема
современности, тема новых реалий жизни превратилась едва ли не в
доминирующую. Подобное можно было наблюдать не только среди
молодых авторов, но и среди таких мэтров литературы как, например,
З. Ленц («Людмила», «Бюро находок») или К. Хайн («Вилленброк»).
Не случайно в 2002 г. появился интересный труд М. Баслера
«Немецкий поп-роман: новые архивисты». Автор сосредоточил
внимание на ключевом принципе, лежащем в основе многих
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современных произведений, – принципе «архивизма». Сводя в своих
размышлениях таких разноплановых авторов, как П. Хандке, Р. Гѐтц,
Б. Шлинк, А. Манд, Т. Майнеке, Б. фон Штукрад-Барре, К. Крахт,
Т. Бруссиг, В. Хаас и других, он писал: «Грубо и предварительно
немецкую литературу современности можно было бы поделить на две
группы: с одной стороны, на тексты без упоминания торговых марок,
без поп-музыки, названий фильмов, с другой – тексты со всем этим
содержимым» [2].
За этими двумя высказываниями угадывается вопрос о
ценностных основах литературы, о том, что переводит в нашем
сознании произведение искусства с одного уровня на другой, отличая
творение поп-арта от элитарного, массовую литературу от
беллетристики и классики.
Весьма интересен в этом отношении роман писателя,
вышедшего из виртуальных пространств альтернативной культуры, и
которого, однако, нельзя причислить к «пене на волне», рано или
поздно уносимой ветром забвения. «Фосфор» [3] Свена Лагера (2000)
вызвал неоднозначную реакцию. Он имеет ряд признаков, по которым
его можно было бы назвать постмодернистским. Так, стоит отметить
его эстетическую эклектичность, когда прекрасное в тексте спокойно
соседствует с безобразным. Заметна и злая ироничность по поводу
священных коров немецкой действительности.
Отдельно следует отметить аллюзийность повествования.
Интертекстуальные связи проявляют себя уже в названии.
Вспомним: «Фосфором это наверно делают», – размышлял
джойсовский Леопольд Блум о фальши ночного города, о распятии
Христа, превращѐнном в источник дохода, и яркой зазывной рекламе,
обманывающей человека… [4, 158]. Это ли не ответ на то, почему
роман Лагера называется «Фосфор»? И там, и здесь речь идѐт о
фальши и о настоящем, о кажущемся и о действительном.
Свен Лагер отсылает нас не только к Джойсу, но и ко многим
узнаваемым местам из произведений Х. Крауссера, Г. Грасса,
Б. Леберта, П. Зюскинда… Любопытное «пересечение» в «Фосфоре»
находится с рассказом Эльке Хайденрайх «Эрика» (1992). Их
объединяет ощущение постмодернистской видимости мира, когда
собственно предмет теряется, а вместо него перед глазами оказывается
подделка под этот предмет (вещь, эмоцию, явление…).
Подобное обстоятельство не вызывает удивление. Как известно,
на формирование постмодернизма как феномена повлияла, среди
прочего, идея «беспорядочного энциклопедизма». Еѐ выдвинул
французский философ и историк Мишель Серр. Он предложил не
разделять точные науки и науку о человеке, не отделять науку от
мифологии и искусства, так как человек существует в единстве
пространства-времени культуры. Нашими «современниками» в этом
случае оказываются и Мольер, и Лукреций, а проза Эмиля Золя
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воспринимается как предвосхищение открытий в области физики.
«Беспорядочный энциклопедизм» является неотъемлемой
чертой романа «Фосфор» – и не только в отсылках к другим авторам и
произведениям. Свен Лагер насыщает текст множеством упоминаний
знаковых, ключевых, особенно важных для его персонажей названий –
фильмов, книг, музыкальных произведений. В итоге рождается
грандиозная картина духовной жизни современного человека, во
многом объясняющая мотивы его поведения, ход его мыслей, его
отношение к тому или иному событию.
Вот, например, литературная канва романа: «Машина времени»
Герберта Уэллса; знаменитая сентенция «жизнь – всего лишь сон»;
байки из «Ридерз дайджет»; книги Ник Хорнби, Джейн Боулс, Джона
Стейнбека, Томаса Бернхарда, Станислава Лема, Ингеборг Бахманн,
Жана Жене; «451˚ по Фаренгейту»; «Сострадание к женщинам» Анри
де Монтерлана и др.
В тексте романа звучат отсылки к фильмам. Это «Мишени»;
«Астероиды»; «Бегущий по лезвию бритвы»; «Пятый элемент»; «Небо
над пустыней»; «Ещѐ один день в раю» Ларри Кларка; «Туманы
Авалона»; «Стартрек» и ещѐ два десятка других.
В тексте романа упоминает музыка, композиторы и
исполнители: Бах; Стравинский; Ларри Херд; «Стереолэб»; «Мун
Дог»; ударные ритмы Генданга Каро с Суматры; Гендель; Пол
Маккартни; Салли Олдфилд; «Фидбэк» Нила Янга; хип-хоп-певица
Фокси Браун; ретро-композиции Рейнхольда Крайдлера и ещѐ многое
другое.
Это многообразие имѐн и произведений невозможно
классифицировать, ибо все они возникают ситуативно и почти никогда
не связаны друг с другом. Однако финал романа показывает: главным
ставится вопрос о смысле происходящего, об онтологической
цельности бытия. «Стремительный продукт современности»
совершенно в немецком духе превращается в серьѐзную прозу.
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АВАНГАРД В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ – ПОЧАТКУ
ХХІ СТОЛІТЬ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ
Кривоцюк Лідія Іванівна
кандидат філософських наук, доцент
Одеський національний політехнічний університет
Авангард стає у ХХ столітті могутнім феноменом культури,
який обіймає майже усі види мистецтва та літературу. Цим терміном в
естетиці визначається сукупність усіх новаторських, революційних,
бунтарських, епатажних, маніфестарних рухів та напрямів у художній
культурі. Виникнення авангарду пов’язане з відмовою від позитивізму
в естетиці та реалізму в літературі та мистецтві. В філософії
становлення авангарду пов'язують з ідеями А. Шопенгауера, Ф. Ніцше,
С. Кьєркегора, А.Бергсона, М. Хайдерггера. В психології авангард
асоціюється з ідеями психоаналізу З. Фрейда.
У літературі авангард проявляється у відмові від реалістичнонатуралістичного зображення реальної дійсності, прагненні до
створення мистецтва, принципово нового за формами, прийомами та
засобами художнього вираження. Гостро відчувши глобальність
перелому в культурі та цивілізації, що розпочався, авангард взяв на
себе функцію скидача старого, пророка і творця нового в мистецтві та
літературі [1].
Вивчення авангарду в сучасній українській літературі актуально,
оскільки воно пов’язано зі спробами всебічного осмислення передусім
культурних процесів, що відбуваються в суспільстві. Літературі, у
тому числі й українській, належить особливе місце в системі
художньої культури. Естетично освоюючи світ за допомогою
художнього слова, література виступає як жива, рухлива художня
система, що чітко реагує на зміни в суспільстві та світобаченні людей
різноманітних субкультур, відображаючи ці зміни у своїх текстах. Як
відомо, з середини 1980-х років розпочалися суттєві зміни в
українському суспільстві, пов’язані з процесами відродження
української культури, звільненням від тоталітарного мислення.
Необхідна була така література, яка б змогла схвилювати, вразити,
викликати активну реакцію сучасника. І таким культурним феноменом
став неоавангард, призваний революційними формами і змістом
викликати відповідну реакцію читача. Різні аспекти цього феномена з
точки зору філології, лінгвістики, літературознавства вивчають
Н.Білоцерковець, В. Моринець, В. Пахаренко, А. Погрібний, Л. Таран.
Так, програмний постулат авангарду – агресивність щодо традиції,
аналізує В. Моринець; «санаційну» (очищувальну) роль авангарду в
українській літературі досліджує В. Пахаренко; основні тенденції
розвитку сучасної української літератури аналізують Г. Кашуба та
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В.Сагайдак; поезію нової доби вивчає Р. Лихограй. Але робіт, в яких
аналізується цей феномен у культурологічному контексті, недостатньо,
що і обумовлює предмет нашого дослідження.
Авангард в українській літературі ХХ – початку ХХІ століть –
явище неоднорідне й історично обумовлене. Він має кілька хвиль.
Перша хвиля (1910-ті – 1930-ті роки) – це так званий історичний
авангард (М. Бажан, В. Поліщук, М. Семенко), який був покликаний
до життя необхідністю очищення української поезії від застарілих
тенденцій – консервативності, хуторянства, народницьких ідей. На
жаль, на початку 1930-х років всі естетичні здобутки авангардистів
були знищені під тиском репресій та утвердження методу
соціалістичного реалізму. Друга хвиля пов’язана з творчістю
письменників діаспори повоєнної доби (Є.Авдієвська, Ю.Тарнавський)
та деяких шестидесятників (М. Вінграновський, І. Драч). Третя хвиля
(з кінця 1980-х років) – це так звана «нова хвиля», відродження
авангардизму – постмодернізм. Представники цього стильового
напряму: угрупування «Бу-ба-бу» (Ю.Андрухович, О.Ірванець,
В.Неборак); «Пропала грамота» (С.Либонь, В. Недоступ, Ю. Позаяк);
«Лу Го Сад» (Н. Гончар, І. Лучук, Р.Садовський); «Нова дегенерація»
(І. Андрусяк, Т. Майданович, О.Ульяненко, І. Ципердюк) [2].
Усіх їх об’єднує бажання відійти від банального патріотизму, за
допомогою нових форм і виразних засобів описати реальність такою,
якою вона є насправді, в усій її багатоманітності, продемонструвати
самодостатність творчості й творчої особистості читача, а також
рівноцінність усіх граней людської натури, свободи кожної людини. В
арсеналі авторів третьої хвилі – широка палітра засобів, за допомогою
яких вони привертають увагу до національних потреб. Це – іронія,
карнавалізація та ігри (ігри з часом і простором; мовні ігри, що
проявляються на фонетичному, лексичному та синтаксичному рівнях;
ігри з текстовими структурами, філософськими ідеями, які
допомагають передати український контекст культурного досвіду).
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФУТУРИСТИЧЕСКОЙ ИГРЫ
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Ткаченко Руслана Васильевна,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры культурологии и искусствоведения
Одесского национального политехнического университета
Новая художественная реальность успешно продолжает
актуализировать моду на искусство авангарда. Кажется, что
происходит это по причине очевидной востребованности духа
революции, который онтологически заложен в текстах манифестов
авангардистских течений и направлений: «Мы будем воспевать
огромные толпы, взволнованные трудом, удовольствием или
восстанием; многоцветные и многоголосые бури революций в
современных столицах; ночную вибрацию арсеналов и верфей под их
бурными электрическими лунами» [1, 106-107].
Но это лишь на первый, поверхностный взгляд.
Нужно
понимать, что в условиях нахождения культуры
в ситуации
постоянной неопределенности, расколотости и революционности,
общество ощущает усталость и с надеждой ожидает возвращения
утраченной гармонии бытия. Именно через авангардистов
постмодернизм ищет ключ к преодолению хаоса и созиданию.
И таким культурообразующим ключом-кодом может стать
игровая модель футуристов также пытавшихся найти выход из
сложившихся
культурных
противоречий
рубежа
эпох.
Футуристические опыты позволяют увидеть, что призыв к революции
формы, к словоновшеству вполне закономерно вытекал из первого и
главного постулата футуристов – об искусстве как жизнетворчестве, о
субъективной воле художника как решающем факторе и главном
двигателе истории человечества. Как им казалось, с помощью
творческой игры можно было легко и просто создавать новых людей,
новые города, новое общество. Не желая ничего брать из прошлой
жизни, футуристы начинали выстраивать свою жизнь с белого листа,
думая, что только от их личного желания зависит какой жизнью будут
жить их произведения искусства. Игра в их представлении – это
способ разрушения старого мира и построения нового будущего.
Очевидно, что футуристы осознают игру как фактор переустройства
жизни; в их понимании это должно отразиться в технократизации
нового мира, когда механизмы станут играть в повседневности
главную роль, а человек и машина будут собой представлять
неразрывное целое.
Идея разрушения старого мира, уже не пригодного к
реставрации и создания на его обломках мира нового – вот та игровая
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модель их художественного творчества, которая легла в теоретические
работы основоположников этого направления.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В МИНСК:
СТОЛЕТИЕ БЕЛОРУССКОГО АВАНГАРДА
Зайцев Дмитрий Михайлович,
кандидат философских наук,
профессор Высшего государственного колледжа связи (г. Минск)
В апреле 2014 года в Минске открываются три масштабные
выставки авангардного искусства, посвященные истории этого
художественного направления. Авангард возник как социальный
протест художника против старого мира, против общественного строя
и всего официального. И хотя развитие авангарда неоднократно
прерывалось, оно постоянно возобновлялось при первой возможности.
В Беларуси понятие авангард активно формировалось в его
классическом понимании, например, объединение авангардных
художников «УНОВИС» зародилось именно здесь.
В начале XX века белорусское национальное возрождение
совпало с эпохой европейского модернизма. Все предыдущие
культурные ценности объявлялись «свалкой неисчислимого музейного
хлама», а новыми эстетическими формами считались рабочий шум,
радостный гул, бунтарский дух, приветствовались риск, дерзость и
неутомимая энергия. Интуиция превалировала над разумом,
творчество воспринималось как попытка создать свой новый,
подобный божественному замыслу, образ мира. Рождалась культура,
которая не хотела иметь с христианством ничего общего. Можно
сказать, что с появлением авангардизма происходил процесс нового
мифотворчества, где не было места теоцентризму. Художник полагал
себя Демиургом, миссией которого считалось построение иного
космоса взамен существующего. Так, «Черный квадрат» Казимира
Малевича становится визуальным манифестом нового направления, в
котором и цвет, и форма, и структура сведены к минимуму, и
художник начинает творить новый свет из этого «ничего» [1, с. 12].
Для белорусских авангардистов жизнь становилась творчеством,
их личности и есть художественные произведения. Создание через
разрушение – идея, близкая им по духу. Искусство стало служить не
только идеалам красоты, но и вмещать в себя жизнь и смерть,
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сознательное и бессознательное, исчезли границы между реальностью
и фантазией [2, с. 6].
Музей современного изобразительного искусства, который
представил
выставку
«Сто
лет
белорусского
авангарда»,
продемонстрировал уникальную возможность увидеть литографию
Марка Шагала, графику Александра Ахола-Вало, супрематические
произведения
Надежды
Ходасевич-Леже,
работы
Георгия
Скрипниченко, Людмилы Русовой, Игоря и Федора Кашкуревичей...
Это, по сути, была первая масштабная попытка хронологически
выстроить белорусское авангардное искусство, переосмыслить и
заново интерпретировать его как часть отечественной художественной
культуры. Экспозиция была представлена по периодам: 1910-1920-е
годы, когда творили Малевич и Шагал, 1960-1970-е, так называемая
хрущевская оттепель, в годы которой многие художники отходили от
соцреализма и конформизма, появляются черты постмодернизма,
1980-1990-е, годы перестройки не только в политике, общественной
жизни, но и в искусстве.
Продолжение традиций авангарда XX века попытались
продемонстрировать на выставке «Искусство ХХІ века. Avant-gARTe.
От квадрата к объекту». Национальный выставочный центр
познакомил с живописью, графикой, инсталляциями, скульптурой,
дизайнерскими проектами, созданными белорусскими художниками в
XXI веке. На мой взгляд, современное белорусское искусство
довольно экспериментальное. В частности, весьма оригинальна идея,
создать огромный черный куб, выросший из «Черного квадрата» К.
Малевича.
Репродукции работ современных белорусских художников,
кроме музейных залов, были размещены на улицах Минска в рамках
экспозиции «Художник и город. BelART.by». Во многих картинах
выставок не нужно было искать смысл: его отсутствие – программная
установка художника. Наблюдалась и новая разновидность картин, где
доминирует тот, кого нет, обозначенный разными атрибутами:
фигуральными и абстрактными, а иногда совпадающий с мировым
пространством. Образ человека пропадает, даже в автопортретах его
заменяют философские и художественные категории.
Авангард наших дней также поражает, но творчество
художников уже не носит характера откровения, искренности, как
работы пионеров этого направления. Старшее поколение
авангардистов с полной отдачей разрушала формы жизни ради
возникновения союза общества и Вселенной. Новые художники
ограничиваются лишь открытой демонстрацией социального протеста
в различных формах.
Несмотря на различие подходов все же чувствовалось, что некая
нить связывает ранние и современные работы белорусских
художников, в том числе и столь непохожие картины Роберта Генина
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«Колка дров» и «У водоема», написанные в 1912 году, и скульптуру
«Tvаr» Владимира Лаппо, созданную совсем недавно.
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ХУДОЖНІЙ АВАНГАРД ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ:
ЛЮБОВ ЯК ЛЕЙТМОТИВ ТВОРЧОСТІ МАРКА ШАГАЛА
Копилова Надія Олександрівна,
аспірант кафедри культурології та мистецтвознавства
Одеського національного політехнічного університету
Виникнення такого культурного явища як авангард зумовлено
низкою культурних трансформацій наприкінці ХІХ – на початку ХХ
ст. (зокрема, соціальні струси, Перша світова війна). У цей час
відбувається процес формування нових парадигмальних настанов в
усіх сферах культури. Мистецтво будь-якої епохи визначається
соціокультурним контекстом та є дуже чутливим до будь-яких змін у
людському світогляді, світосприйнятті. На зламі ХІХ-ХХ ст.
відбуваються суттєві зміни у розумінні мистецтва взагалі, його ролі,
призначення та функцій.
Авангард – позначає сукупність новаторських і бунтарських
течій та напрямів у мистецтві, таких як фовізм, кубізм, футуризм,
абстракціонізм, дадаїзм, сюрреалізм, експресіонізм, конструктивізм,
супрематизм тощо. Мова йде не тільки про образотворче мистецтво,
але й про музику, літературу, кіно тощо. Для авангарду характерні
відмова від класичних мистецьких канонів та пошук нової парадигми в
мистецтві. Найбільш загальними рисами авангардних течій є свідоме
спрямування на пошук нової художньої мови, яка здатна виразити
«найсучасніші» речі; революційне заперечення традиційного
мистецтва, а також відмова від пов'язаних з ним цінностей; прагнення
до створенням нової реальності, а отже, відмова від зображення
«видимого» світу.
Одним з найбільш відомих представників авангарду в мистецтві
є Марк Шагал. Зазначимо, що творчі пошуки майстра не обмежуються
образотворчим мистецтвом, але подальший аналіз стосується саме
живопису. Творчість художника тяжіє до певного космізму,
універсальності та є багатоплановою, що дає змогу деяким
дослідникам виносити творчий спадок майстра за межі конкретних
47

напрямів мистецтва. Але немає сумнівів, що задля досягнення своєї
творчої мети, Шагал використовує прийоми авангардного живопису.
Митець створює свій унікальний стиль під впливом примітивізму,
футуризму, експресіонізму. Багатство палітри та «співочі» фарби
нагадують роботи фовістів, а складне рішення простору – кубістів.
Гротескні та алогічні сюжети, різкі деформації простору та кольорові
контрасти з часом вплинуть на розвиток сюрреалізму.
Художник завжди сприймав власну творчість не як ремесло,
призначене для прикраси життя, а як високу Місію. Починаючи свою
розповідь про Марка Шагала, російський мистецтвознавець
Н.Апчинська згадує про те, що митець був послідовником духовної
традиції хасидизму і за допомогою мистецтва ставив ті ж завдання, що
й хасидські містики: виявляти «іскри божественного вогню, приховані
в земних речах і в екстатичному просвітленні» [1], проникати «в
серцевину світобудови» [1].У творах художника ми стикаємося не
стільки з реальним фізичним світом, скільки зі світом «більш тонким»,
позамежним, символічним. Шагал не тільки втілював у своїх творах
національну культуру і міфологію, але і створював власні міфи, в яких
містився духовний досвід усього людства. Для створених майстром
художніх образів є характерною надзвичайна поетичність,
метафоричність тощо.
Визначальним у творчості Шагала є мотив любові. Це може
бути любов до свого народу, до свого рідного міста Вітебська або ж до
коханої жінки. Шагал завжди вважав себе єврейським художником,
протягом всього життя зберігав любов до єврейської історії та
культури. Вітебськ для нього – майже жива істота, друг дитинства,
якому він «пише листа». Риси Вітебська можна побачити у багатьох
творах художника, у тому числі у розпису плафону Паризької ГрандОпери. Водночас Вітебськ Шагала – це не реальне місто, а місто з того
самого «позамежного світу».
Тема кохання у художника незмінно пов'язана з образом його
дружини, а жінки на його картинах майже завжди мають схожість з
нею. Дружину Белу (Берту) Розенфельд художник вважав своїм
другим «я», «частиною душі». Відносини з Белою, як символ союзу
чоловіка і жінки, їхньої любові і духовної єдності означали для Шагала
«... не тільки один з аспектів людського буття, а щось, що лежить в
самій серцевині буття ...» [2]. Розглядаючи те, як майстер розкриває
тему сенсу кохання, треба зазначити три основні моменти. По-перше,
образи закоханих у Шагала відсилають до ідеї андрогінності (від
грецької аndros – чоловік та gynai – жінка) в тому вигляді, в якому
вона представлена в міфі Платона. Подібно античному філософу,
Шагал розуміє кохання як жагу возз’єднання та прагнення стати
єдиним цілим. Закохані на картинах Шагала, зазвичай, настільки тісно
притиснуті один до одного в обіймах, що, здається, зливаються
воєдино (картини «Автопортрет із годинником. Перед розп'яттям»,
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«Наречені і скрипаль», «Час між вовком і собакою (Між темрявою і
світлом)», «Зелені закохані», «Сині закохані» тощо) і являють собою
щось цілісне і неподільне, сакральне і космічне, подібне андрогінній
першолюдині. По-друге, образи чоловіка і жінки у Шагала часто
відсилають до образів Адама і Єви, а також до Шехіни – прояву
жіночої іпостасі Бога в іудаїзмі. «Шехіна відповідає жіночому началу в
божестві, це субстанція жіночності, яку благочестивий іудей має у
своїй дружині» [2]. І третій важливий аспект – це мотив польоту
(картини «Закохані над Сен-Полем», «Над містом», «Прогулянка»).
Шагалівські закохані часто відірвані від землі, летять у небі (нерідко
над Вітебськом – рідним містом майстра). Герої його картин не
підкорюються законам земного тяжіння та формальної логіки,
відірвані від буденності, вільні та щасливі.
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ФЕНОМЕН ИСКУССТВА И СОВРЕМЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
Сорохан Галина Александровна,
старший преподаватель кафедры дизайна
Херсонского национального технического университета
1. Современное общество нуждается в гармоничном сочетании
материального и духовного начала, цивилизации и культуры.
Основную роль здесь играет искусство. Искусство – это зеркало, в
котором человек видит себя в окружающем мире. Искусство – это
особый вид духовно-практического освоения действительности по
законам красоты. Особенность этого освоения заключается в том, что
оно выступает в художественно-образной форме. Образ – это сгусток
художественного видения и переживания, которому искусство придает
выразительности и художественной ценности.
2. Феномен искусства обращен к тому, что мы обычно
именуется душой человека. Он тесно связан с феноменом красоты.
Чтобы человек постиг красоту необходимо взаимодействие с
природой, с другим человеком, с самим собой. Своей особенной
красотой может обладать и добро, и зло, действие и бездействие. Эти
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две категории наделяются красотой, в случае если человек способен
открыть им свою душу. Красота проявляется только в том случае, если
состоялся информационный контакт.
3. Эффект воздействия истинно живописного языка – это
прежде всего колорит, как сочетание цветов, подобно музыкальной
тональности, ритму, пластике, динамике, внутреннему свету, скрытых
ассоциаций и тому подобному. Именно эти средства позволяют
передавать тонкие нюансы состояний, эмоционально-чувственную
информацию. Сам сюжет при этом только повод для картины, а с
другой стороны – способ привлечь зрительское внимание.
4. Постоянно обогащая общество новыми художественными
произведениями,
искусство
создает
«предметную
основу»
художественной культуры, которая влияет на всю художественную
жизнь общества. Все, что делается в искусстве уже памятник эпохи,
отражение времени. А это самое ценное в культуре – «шум времени».
На каждом произведении искусства, большом, или просто
талантливом, лежит отпечаток времени. Оно всегда является дитем
своей эпохи, продуктом ее глубинного развития и определенной
духовной атмосферы.
5. История современной живописи – это непрерывные поиски
живописного
языка,
методов
наибольшего
эмоционального
воздействия на зрителя. Эти поиски на обывательском уровне всегда
воспринимались, как деструктивные попытки разрушить оговоренную
и принятую картину мира. Искажения и отсутствие перспективы,
деформация форм и образов, их расчленение на составляющие
элементы, приведение обобщенных идей к символам и знакам,
изучение непосредственных возможностей цвета и многое другое было
попыткой создания специфического выразительного языка живописи.
Живопись стала тесно взаимодействовать с психологией, вторгаясь в
сферу бессознательного. Авангард драму жизни пытался передать
формой, а не сюжетом, «суровый стиль» стремился это продолжить.
Искушение формой не исчерпано до сих пор, но форма «устала».
6. Проблемы существования живописи в быстро меняющейся
практике современного искусства нередко становятся поводом для
научных и профессиональных дискуссий. Художники, искусствоведы,
зрители пытаются прогнозировать жизнеспособность этого вида
искусства в условиях экспансии медиа, глобального рынка и прочих
реалий ХХI века.
7. Мир парализован медиа; за ярким, цветным меняющимся
занавесом экрана, на котором воплощаются мечты и реализуются
желания, жизни все меньше и меньше. К примеру, еще недавно
живопись противопоставлялась серой, бесцветной окружающей среде,
восполняла дефицит ярких образов, сегодня мы живем в загрязненной
визуальной среде: вокруг нас яркие, кричащие, аттрактивные и
затягивающие в свои сети рекламные образы.
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8. Живопись
может
создаваться
как
объективными
предпосылками, историческими, общественными, политическими, так
и личными. Чем дальше она стоит от социально-критического аспекта,
тем труднее ее использовать в политических спекуляциях. Живопись
ценна самим качеством живописи. Будущее искусства заключается в
здоровой наивности, если оно не будет определяться идеологией.
Живопись ни о чем другом не говорит, только о самой себе.

ПРОБЛЕМИ ВТРУЧАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО
СВІТУ У РЕАЛЬНИЙ
Жуков Ігор Олександрович,
старший викладач кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету.
1. Сучасний світ швидко змінюється, в ньому з’являються все
нові й нові технічні нововведення, які розширюють можливості
людини як творця. Можливість роботи у 3D просторі, за допомогою
спеціальних програм та пристроїв, дозволяють створювати власні
проекти кожному.
2. Кількість технічних винаходів з кожним роком зростає, але
це не завжди свідчить про еволюцію людства, часом, швидкий
розвиток технологій говорить про його деградацію.
3. Впровадження віртуального 3D простору у реальний,
кардинально змінило сприйняття зовнішнього світу. Кожен член
суспільства отримав можливість створювати своє оточення,
змінювати свій світ.
4. За допомогою 3D принтерів, 3D проекторів дизайнери,
інженери,
архітектори,
конструктори
мають
можливість
«надрукувати» уявний об’єкт та оцінити його достоїнства і недоліки
ще до того як він відтвориться у реальному вимірі. Створені за таким
принципом предмети допомагають економити виробникам на
матеріалах.
5. Віртуальна реальність безумовно має свої позитивні
характеристики, але її негативний влив на людство досить вагомий.
Альтернативний вимір позбавляє людину живого спілкування, яка у
результаті перетворюється на асоціальну особу. Ще один негативний
вплив технічного прогресу полягає у реальному оформленні страхів,
фобій, комплексів. Це може привести до загального психозу, коли
людина не зможе відрізнити реальний світ від віртуального.
6. Щоб не стати заручником власних винаходів, людству
необхідно почати розвиток своїх духовних якостей, тільки так
можливо запобігти залежність від технократичного способу життя.
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ЦИФРОВЕ КОМП’ЮТЕРНЕ МИСТЕЦТВО,
РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ
Храмова-Баранова Олена Леонідівна,
доктор історичних наук, професор кафедри дизайну
Черкаського державного технологічного університету.
Комар Маргарита,
магістрант Черкаського державного технологічного університету
Актуальність теми полягає в тому, що розвиток комп’ютерних
технологій впливає на всі сфери нашого життя, в тому числі і на
мистецтво, і ці аспекти мало вивчені.
Цифрове комп’ютерне зображувальне мистецтво – це нове
явище в сучасному мистецтві, його дослідженням займалися зарубіжні
спеціалісти, такі як Ф. Наке, П. Берклай, Б. Вендс, Д. Лопес, А.Маркус,
К. Паул, Ф. Поппер, Г. Франке, Р. Чан. Деякі з них досліджували лише
певні етапи в розвитку цифрового мистецтва – Д. Френк, Я. Рейхард.
Інші лише окремі напрями в мистецтві, що були тісно пов’язані з
використанням цифрових комп’ютерних технологій – Л. Врей,
Д. Краузе, Б. Лотка.
Цифровий живопис – новий вид мистецтва, в якому традиційні
техніки живопису, такі як акварель, олія та ін. імітуються за
допомогою комп’ютера, графічного планшету, стилуса та програмного
забезпечення. Цифровий живопис відрізняється від інших форм
цифрового мистецтва тим, що в ньому зображення створюється без
рендерингу комп’ютерної моделі, натомість техніки живопису
використовуються художником безпосередньо в спеціальних
комп’ютерних програмах. Всі програми для цифрового живопису
намагаються імітувати використання фізичних інструментів через
різноманітні пензлі (brushes) і фарбові ефекти (paint effects). В багатьох
таких програмах стилізовані пензлі відтворюють у цифровому форматі
техніки традиційного живопису (олія, акрил, пастель, вугілля, перо
тощо). У більшості програм цифрового живопису користувачі можуть
створювати свої власні стилі, використовуючи поєднання текстури і
форми. Ця можливість дуже важлива для подолання розбіжностей між
традиційним та цифровим живописом.
Винайдення нових матеріалів завжди провокувало бурхливі
зміни в мистецтві, спричиняло різноманітні експерименти в живописі:
нові пігменти, способи нанесення фарби та нові поверхні для
живопису, митці з часом приходили до нових художніх напрямів.
Оскільки, цифровий живопис не потребує ніяких художніх матеріалів
лише комп’ютерні технології, то його становлення можна
прослідкувати в першу чергу по створенню нових пристроїв для
комп’ютерної графіки.
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Початком визнання комп’ютерної графіки як мистецтва
традиційно прийнято вважати конкурс, проведений журналом
«Computer and Automation» в 1963 році. Це був конкурс програмістів,
але за його умовами роботи учасників оцінювали виходячи з
естетичних критеріїв. Переможцями стали співробітники військової
лабораторії з дослідження балістичних ракет штату Меріленд.
Американський художник Майкл Нолл став першим в історії
комп’ютерного мистецтва, якого цікавила виключно естетична
цінність створюваних цифрових зображень. Першу свою роботу
художник створив у 1962 році, а в одному з ранніх експериментів
спробував порівняти картину відомого художника зі створеним за
допомогою комп’ютера малюнком. Виставка цифрових робіт Нолла в
1965 році в Нью-Йорку стала першою подібною експозицією в
Сполучених Штатах [1].
В 1980 – 2000 рр. розробка персональних комп’ютерів і
поширення комерційного графічного програмного забезпечення
зумовили масовий характер використання цифрових комп’ютерних
технологій в образотворчому мистецтві. У розглянутий період
звернення художників до програмування стало осмисленим вибором
стратегії художньої творчості. Розвиток цифрових комп’ютерних
технологій дозволило художникам значно розширити область
художньо-естетичних досліджень, у тому числі за рахунок нових
можливостей по роботі з кольором. У цей період простежується
зміщення інтересу до досліджень в області комп’ютерної імітації
традиційних технік образотворчого мистецтва, що здійснюється в
рамках нефотореалістічної комп’ютерної графіки [2].
З кінця ХХ століття почався бурхливий розвиток цифрового
живопису або CG-арт (Computer Graphics Art). Причиною тому
служила, по-перше, доступність. Другою причиною росту
популярності стало збільшення швидкості роботи художника. Графічні
програми пропонують велику кількість інструментів, не кажучи вже
про багату кольорами палітру. У цифровий малюнок простіше вносити
зміни, а відправити його за адресою призначення можна відразу ж по
завершенню – немає необхідності чекати, поки висохне фарба, і
переносити полотно на цифровий носій [3].
Цифровий живопис має великі перспективи розвитку у
майбутньому, це можна прослідкувати вже сьогодні. Адже багато
художників-ілюстраторів в Україні і за кордоном вже працюють у
напрямі цифрового живопису, пропонують свої авторські техніки по
створенню зображень, створюють відео уроки для тих, хто тільки
починає знайомитись з цифровим комп’ютерним зображувальним
мистецтвом. Створюються й удосконалюються графічні планшети та
редактори, для роботи з растровою графікою, вони стають
зручнішими, беручи від традиційного мистецтва краще.
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КУЛЬТУРОТВОРЧІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА
Ареф’єва Анна Юріївна,
асистент-стажист
Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського
1. Естрада як вид мистецтва характеризується своїм
мультисценізмом. Дана характеристика активно проявилася ще на
межі XIX – XX століть, коли у галузі розважального мистецтва
відбулись складні метаморфози, пов’язані з утворенням особливих
сценічних майданчиків. Назви закладів кабаре та кафе вказують на
певну екзистенційну зануреність у світ мешканців великого міста,
наприклад, «Чорний кіт».
2. Естрадний синтез мистецтв в певній мірі живився тим
індустріалізмом, який сформувався наприкінці ХІХ століття. Це,
передусім, всесвітні виставки. У 1851 році в Лондоні та Парижі
виникали імпровізовані майданчики. Естрада стала тим сценічним
«розважальником» великої події, несла в собі великі просторові і
часові образи доби.
3. Сама по собі індустріалізація сприяла поширенню естради.
Наприклад, у Франції кафе Монпарнас, яке знаходилось на периферії
Парижа, стало своєрідним простором, де відбувалася легітимація всіх
низових жанрів і конфігурацій видовищного мистецтва, що були
заборонені.
4. Єднання напівсільського та урбанізованого простору дала
можливість виникненню проміжних видовищних агенцій, які можна
визначити як естрадні. З одного боку, це були демократичні
угруповання типу «Мулен- Руж», де танці відбувалися між столами без
помосту. Також були камерні групи, які вже стали інституціями
клубного типу «Ша Нуар» та ін.
5. Широкі процеси індустріалізації призвели до того, що
естрада стала співпрацювати з шоу-бізнесом. Загалом, відмінність між
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естрадою та шоу-бізнесом полягає у формах презентації видовища і в
способах його інституалізації. Якщо щоу-бізнес орієнтований на
бізнес, на просування товару (арт-продукту), на ринок, медіа-ринок
переважно, то естрада більше захоплюється специфікою спілкування.
Ця самодостатність спілкування здійснюється як своєрідність образу,
якій утворюється на помості.
6. Естрадному мистецтву властиві такі якості, як відкритість,
лаконізм, імпровізація, святковість, оригінальність, видовищність.
Розвиваючись як мистецтво святкового дозвілля, естрада намагалась
досягти надзвичайності, різноманітності. Естрада ділиться на три
групи:
- концертна естрада, раніше вона називалась дивертисментною,
поєднує всі види виступів естрадних концертів;
- театральна естрада (камерні спектаклі, театри мініатюр, кафетеатри, масштабні концертні рев’ю, мюзік-холи з багаточисленним
складом і першокласною технікою);
- святкова естрада (народні гуляння, свята, виступи на стадіонах,
насичених спортивними та концертними номерами, а також бали,
карнавали, маскаради, фестивалі.
7. Шоу-бізнес – це реальність, яка склалася в контексті
екранних видів мистецтва і виробництва відео-технологій, вона
належить візуальному мистецтву переважно.
8. Вузька спеціалізація діяльності щодо презентації видовищ
на естраді, в шоу-бізнесі призвела до поляризації самого арт-продукту.
Він чітко розділився на два типи: гламур і треш. Як наслідок, виникла
арт-номенклатура, гламур-культура і треш-культура. Можна
стверджувати, що весь присмак нецензурної лексики і взагалі
широкого площадного розгулу, який поширюється у сьогоднішньому
просторі арт- конфігурацій будь-якого видовища, – це не є інновація
початку нового тисячоліття. Початком є комедія дель арте, яка
походить від низової культури в цілому.
9. Шоу-бізнес і естрада, які діють у контексті демаркації
гламур- і треш-культури, мають чіткий поділ у рамках своєрідних
жанрових опозицій. Жанрові опозиції поділяються на фолькорієнтацію, рок-орієнтацію, інколи вони актуалізують ті форми, що
існували раніше, адже зараз виникають новітні жанрові і стильові
конфігурації (видовищні формати) поруч з такими постмодерними
практиками, як ленд-арт (естрада на пленері), енвайронмент (естрада в
імпровізованому просторі помосту
урбанізованого середовища),
перформанс (театралізована подія, яка перетворюється на майже
містеріальні образи). Все це свідчить про те, що поп-арт, тобто
популярне мистецтво широко адаптує реалії культури і несе в собі всі
технології, які формуються в рамках популярної культури і просторі
глобалізації культури в цілому.
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10. Всі кластери і мікси, які виникають на перетині
відеотехнологій, а також використання комп’ютерних технологій тут
же адаптуються музеєфікованим фольк-простором. Це в певній мірі
свідчить про те, що комп’ютер стає лише одним із ланцюгів
ретрансляції поп-музики. Відбувається також й своєрідна
комп’ютеризація сценізму. Полісценізм естради і шоу-бізнесу
вписується в ту комунікативну матрицю мега-сцени, або полісценізму
як комунікативного явища, де визначаються такі номінації, як рейвсцена, панк-сцена, рок-сцена, арт-сцена, сцена чорного репу та ін.

САКРАЛЬНІ ІНТЕНЦІЇ У МУЗИЧНОМУ
ПОСТНОНКОНФОРМІЗМІ УКРАЇНИ
Легенький Іларіон Юрійович,
аспірант
Національої музичної академії України імені П.І. Чайковського
1. Соборність, духовність, софійність і сакральність – це
наскрізні презентативи картини світу музичного нонконформізму
України, що формуються, починаючи з 60-70-х рр. і знаходять широке
відбиття у творчості Євгена Станковича. Після «Я стверджуюсь»,
ранніх симфоній: «Симфонієтти», Симфонії № 1 (Sinfonia Larga) для
15 струнних інструментів, Симфонії № 2 («Героїчна») композитор
звертається до автентичного сакрального твору. Творчість
композитора характеризується багатожанровістю.
2. Наприкінці ХХ століття відбулася зміна вектору
ідеологічних орієнтирів – від партийно-ідеологічного тиску до тиску
морально-ідеологічного. Постнонконформісти імпліцитно створили
свою «фундаментальну онтологію», яку можна позначити як
сакральний етос творчості. Загострюються проблеми софіології
творчості, що свідчить про пошуки мисленнєвого фемінізму на межі
тисячоліть як Духу страждальної материнської вдачі української
культури. Так, контекст софійності в музичній творчості, що
актуалізується на межі тисячоліть, стає адекватним тлом для
реконструкції складного і цікавого простору сакрального твору.
Мистецтво визначається як «м’який» тип сакралізації. Цей тип
сакралізації не має жорсткої обрядової норми, але несе в собі вищі
цінності, свідчить про те, що «духовне», «соборне», «священне»
належать до одного ряду цінностей, що тісно пов’язані з художнім
мисленням, зокрема мисленням музичним.
3. Музика, яка несе в собі образ дому, мову та інтенції
домобудування, є сакральною. Сакральність не є тривіальною
належністю до певного релігійного ареалу. Сакральність є
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всезагальною людською сутністю здійснення Абсолюту, передусім, –
імагінативного Абсолюту, який надзвичайно гостро характеризує
українських постнонконформістів у музиці. Здійснення сакрального в
певному музичному просторі є палімпсест як нашарування
діалогізуючої багатоголосої тканини Універсуму. Це може бути
звичайне подвоєння хорів, а може бути нашаруванням лейт-тем, лейтмотивів на макрорівні та мікрорівні музичного контексту, який
формується як поліфонічний діалогізуючий сакральний простір.
4. Постнонконформізм як широкий видовищний контекст
творчості в музиці України корелює з постмодернізмом ХХ століття.
Палімпсест – буквально нашарування – у часових видах мистецтв
визначається тим, що актуалізується первинний метафізичний сенс
шаруватого простору, шаруватих реалій палімпсесту культури, що
позначається як образне виявлення «білого кольору» в музиці
Л. Дичко, або левкасу, стіни в просторі храму [1].
5. Сакральний етос творів визначається як софійність –
мудрість Божа. Це, передусім, образне «помешкання» – дім буття як
простір, в якому можливе божество. Художнє мислення і музичне
мислення
як
його
конкретизація
в
межах
софійності
постнонконформістів є певною історіософією та історицизмом творів
провідних композиторів. Ці стильові настанови проходять крізь усі
щабелі апофатичного мислення і всі рівні софійності в музиці – від
космогонічно-імагінативного до містично-християнського і водночас
магічного замовляння.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПИАНИСТА И ПЕВЦА
В ВОКАЛЬНО-ФОРТЕПИАННОЙ КАМЕРНОЙ МУЗЫКЕ
Хуан Цзя,
Тяньцзинская государственная консерватория
Жанровая область вокально-фортепианной камерной музыки
сложилась во второй половине XVIII века, когда фортепиано получило
большое распространение как инструмент домашнего и салонного
музицирования, пригодный для использования в качестве
солирующего или аккомпанирующего инструмента. Становление
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данной отрасли музыкального исполнительства коррелировало с
развитием в культуре Западной Европы жанров романса, псни (Lied),
баллады, канцоны, ноктюрна, баркаролы и др.
С историческим периодом формирования устойчивого ансамбля
голоса
и
фортепиано
связано
стремительное
развитие
концертмейстерского искусства. Последнее предполагает особое
умение пианиста создавать все предпосылки для технически
совершенного и художественно оправданного
ансамбля партий
фортепиано и голоса.
В чем заключается специфика концертмейстерской работы с
вокалистами?
Основные проблемы возникают в связи с тем, что голос певца –
особенный музыкальный инструмент. Он подчинен физиологическим
и психологическим закономерностям. Концертмейстер должен знать
эти закономерности как теоретически, так и практически.
Во-первых, концертмейстер должен понимать природу и
технику вокального дыхания. Пианист-концертмейстер должен точно
знать: где (в музыкальном тексте) солист берет дыхание; насколько
продолжительной должна быть доля времени, необходимая певцу для
взятия дыхания; какова предельная продолжительность певческой
фразы, исполняемой на одном дыхании и т. д.
Во-вторых, концертмейстер должен знать особенности звучания
голоса в различных высотных регистрах, должен понимать проблему
перехода из одного регистра в другой (наличие так называемых
«переходных звуков»).
В-третьих, в учебной и концертной практике исполнения
вокальных камерных произведений очень часто используется
изменение тональности. Такие изменения бывают желательными или
даже необходимыми для приведения звукового текста произведения в
соответствие со звуковысотным диапазоном певческого голоса. Это
требует от концертмейстера хорошо сформированного умения
транспонировать нотный текст (для развития такого умения
разработаны многочисленные методики). Только отличное знание
«топонимики» своего инструмента и высокоразвитое музыкальное
мышление позволяют концертмейстеру наилучшим образом решать
задачу транспонирования произведения.
В-четвертых, отметим один важный нюанс, далеко не всегда
понятный вокалисту: изменение абсолютной высоты звукового текста
может привести к изменению строя интонирования. Вокалисты иногда
с удивлением замечают, что они поют чисто в одной тональности и
фальшиво – в другой. Это объясняется с одной стороны тонкими
слуховыми настройками, стереотипами слухового восприятия и
интонационных действий, а с другой стороны – реальным изменением
«линейки» звуковысотного строя фортепиано, его «нестыковке» с
привычным нефиксированным строем вокального интонирования.
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В пятых, концертмейстер должен хорошо знать гармонию,
понимать строение аккордов и логику их смены, внимательно
контролировать слухом голосоведение, поведение диссонансов,
артикулирование аккордовых и неаккордовых звуков. При этом
подобный гармонический слуховой контроль должен охватывать не
только фортепианную фактуру, но и партию голоса, каждый тон
которого выступает фактором динамического выстраивания партии
фортепиано. В этом смысле у пианиста имеются очень широкие
возможности подчеркнуть или смягчить диссонирующие звучания,
выделить или «спрятать» мелодические связи аккордов, подголоски и
голоса (в аккордово-полифонической фактуре). Все эти моменты
должны быть подчинены не только обстоятельствам вокального
интонирования, но и художественной концепции произведения в
целом.
Еще один специфический момент ансамблирования с певцом
обусловлен тем, что пропеваемый словесный текст накладывает свой
отпечаток на звучание голоса. Яркость, насыщенность, полетность,
отчетливость партии голоса достаточно ощутимо зависит от
фонетических особенностей текста: открытости или закрытости,
протяженности или краткости гласных звуков, глухости или
звонкости, способа образования согласных звуков и т. д. Эти
обстоятельства также следует учитывать концертмейстеру, прежде
всего в решении задачи динамического озвучивания фактуры.
В идеале концертмейстер должен быть знаком с основами
фонетических систем итальянского, французского, английского и
немецкого языков (произведения с текстами на этих европейских
языках составляют «львиную долю» всего мирового репертуара
камерной вокальной музыки).
Работа с вокалистом оказывает благотворное влияние на
мастерство пианиста-концертмейстера, в частности формирует навык
певучего звуковедения, выпуклой фразировки, ритмической
дисциплины, тонкой градации динамики в диапазоне от «piano» до
«pianissimo».

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ И ЕЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Сян Чжао,
Тяньцзинский педагогический университет
Музыка по определению – искусство звуковое. Музыкальная
речь – это речь звуковая, и в этом смысле она подобна словесной речи.
Так же, как и речь словесная, музыкальная речь может быть
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зафиксирована с помощью графических знаков. Система знаков
графической записи музыки называется музыкальной письменностью
(также – музыкальным письмом, музыкальной нотацией).
Многие народы мира создали свои системы музыкальной
письменности. Все многообразие систем музыкальной нотации
основано на нескольких принципах визуально-знаковой фиксации
свойств
интонационной
формы:
1)
условно-символическом
(иероглифическая, буквенная или цифровая) нотация; 2) иконическом
(хейрономическая, невменная, мелографическая) нотация.
Возможна также комбнированная нотация, сочетающая условносимволические и аналоговые (иконические) знаковые средства. К
последнему типу относится самая распространная в мире европейская
нотолинейная запись. Она фиксирует строевые, метрические,
динамические и артикуляционные значения отдельных тонов с
помощью условных значков, расположенных на пятилинейном
нотоносце, который является аналогом звуковысотного пространства и
временной протяженности музыкальной формы.
Музыкальная письменность порождается целым комплексом
причин. Одной из них является использование письменных знаковых
средств для решения образовательных задач. История музыкальной
культуры свидетельствует о том, что графические знаки издавна
использовались для музыкального обучения. Самый наглядный
пример, подтверждающий данное положение – метод музыкального
обучения, разработанный Гвидо Аретинским на рубеже Х-ХI веков,
который привел в итоге к образованию описанной выше классической
европейской нотолинейной нотации.
Даже при самом поверхностном взгляде на классическую
музыкальную запись (клавир или партитуру) нетрудно заметить
разнокачественность используемых знаков:
1) все знаки помещены на координатной сетке (линеарном
нотоносце). Эта сетка «работает» на всем протяжении записываемой
звуковой формы – от первого ее звука до последнего;
2) ясно выделяются знаки, которые нанесены на данную
координатную сетку. Они характеризуют акустически дискретные
(различимые слухом) элементы звуковой ткани: отдельные тоны,
мотивы, созвучия, кластеры, моменты прерывания звукового процесса
(паузы), моменты усиления звука (акценты) и т. д. Соответствующие
таким акустическим элементам письменные знаки чаще всего и
называют в повседневном музыкантском обиходе нотами;
3) применяются так называемые «диакритические знаки»,
уточняющие значение основных элементов музыкально-звуковой
письменности (линеек и нот); это, например, точка, расположенная
после
ноты,
указывающая
на
необходимость
увеличения
продолжительности звука, или знак «диеза», предписывающий
повышение звука на пол-тона в заданной системе строя и т. д.;
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4) используются наглядные (иконические по своему типу знаки)
артикуляции: фразировочные лиги, или волнистые линии,
«изображающие» тремоло и глиссандо и др.;
5) широко задействованы письменные знаки словесной речи:
буквы, слова и даже целые фразы, которыми авторы произведения или
редакторы снабжают музыкальный текст (указания меры громкости,
темпа, тембра, выразительного характера и др.).
Таким образом, умение «читать ноты», которое выступает одной
из педагогических целей музыкального образования, предполагает:
а) узнавать, дифференцировать, распознавать графические
знаки музыкальной письменности (каждый знак в отдельности и в его
сочетании с другими знаками);
б) интеллектуально интерпретировать воспринятые графические
элементы, то есть сопрягать их с соответственными понятими об
элементах музыкального языка;
в) создавать в слуховом воображении звуковые образы,
адекватные распознанным и проинтерпретированным графическим
элементам.
Так же, как и в отношении к чтению словесного текста, в чтении
нот можно различать формы «чтения вслух» и «чтение про себя».
Однако, заметим, «чтение» нотного текста вслух опирается (как на
необходимые предпосылки) на вокальные навыки и на отчетливые
слуховые
представления
о
звучании.
Последние
должны
предшествовать акту вокализации. Иначе говоря, специфическим
компонентом понимающего чтения (или, можно сказать просто –
понимания) нотного знака является появление адекватного знаку
звукового образа. Например, если певец видит в нотах знак паузы, в
его представлении должен, прежде всего, возникнуть образ тишины.
Это – главное специфическое понимание ноты. При этом музыкант
может рационально понимать, что данный знак называется «паузой»,
длительность которой соответствует какой-то длительности звука.
Частным случаем «чтения вслух» нотного текста является
сольфеджирование. Под этим термином понимается наиболее
распространенная в обучении форма чтения нот голосом, когда при
пении произносится наименование конкретной ступени. Когда
произносятся названия ступеней ладового звукоряда, то такой способ
«пения-чтения»
называют
относительной
(или
релятивной)
сольмизацией. Примерами могут послужить упомянутый выше метод
Гвидо Аретинского, методика педагогов-«сольфаистов», венгерская
методика релятивной сольмизации (на слоги «йо», «ле», «ви» и т .д.).
Когда при музыкальном «чтении вслух» произносится наименования
ступеней строевого звукоряда (слоги «до», «до диез», «ре», «ре диез» и
т. д.), то подобная сольмизация называется «абсолютной».
Нельзя не упомянуть о таком важном частном случае «чтения
вслух» музыкальной записи, как игра с листа. Это действие музыканта
61

основано, в первую очередь, на его способности моментально
воспроизводить в слуховом представлении необходимое звучание, а
затем «трансформировать» звуковой образ в движение тела (связок,
легких, рук, пальцев и др. телесных «механизмов» музыкантаисполнителя). Установлено, что прямой механический перевод
зрительных образов нотных знаков в мускульно-моторные действия
так же мало способствует успешному выполнению задания, как и
бездумное озвучивание отдельных букв иностранного словесного
текста, не подкрепленное понимаем значений слов и выражений.
Заметим, что чтение нот, как и чтение слов, всегда дает «чтецу»
некоторое «поле свободы» понимания и соответствующего
озвучивания текста. В одних случаях эта свобода ограничена
подробным предписанием, заставляющим исполнителя создавать
именно такой звуковой образ, какой мыслился создателю письменного
текста. В иных случаях визуальные знаки музыкального письма
открывают музыканту-исполнителю широкие возможности для
звукотворчества (например, при «чтении» буквенно-цифровой нотации
сопровождения к джазовой мелодии).
Теперь мы можем с описанной точки зрения охарактеризовать
умение записывать нотами музыку, которое также мыслится нами как
элемент музыкальной грамотности. Под этим умением мы понимаем
нахождение музыкантом такой графической формы, которая
соответствует его звуковым представлениям. Этот вид грамотности
обеспечивает письменно-музыкальную традицию сочинения музыки.
Он необходим также для решения задач сохранения музыки
исчезающих устных традиций, в частности – фольклора европейских
народов.
Итак, с представленной выше точки зрения музыкальнограмотный человек – это человек, владеющий средстами музыкальной
письменности. То есть, это человек умеющий озвучивать («читать»)
нотный текст и записывать музыкальное звучание с помощью
специальных графических знаков. Понимание семиологического
феномена музыкальной нотации дает основание для разработки
педагогических идей и конкретных методов освоения нотной
письменности на разных этапах и в разных условиях музыкальнообразовательного процесса.
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ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА ХХ ВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
КИТАЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Чжоу Дапин,
Южноукраинский национальный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского
Музыкальное искусство, в частности искусство фортепианного
исполнительства в современном Китае находится в процессе бурного
развития. Начало этому процессу было положено в 50-е годы, после
образования Китайской народной республики. При значительной
помощи и под непосредственным влиянием зарубежных специалистов,
в особенности – советских музыкантов, представлявших одну из
лучших в мире школ классического писанизма, в стране появилась
плеяда талантливых пианистов высшего международного уровня
(таких, например, как Фу Цун, или лауреат Второго международного
конкурса имени П. И. Чайковского Лю Ши Кунь), сформировались
центры пианистического образования (Пекин, Шанхай, Тяньцзин,
Харбин, Сиань и др.).
После десятилетнего периода регресса, вызванного «культурной
револлюцией», начиная с 1979 отмечается следующий этап развития
пианистического образования и концертной практики. В этом процессе
снова активное участие принимают специалисты из Украины, России,
других стран. Многие молодые китайцы получают образование в
Европе и США. Обучение детей игре на фортепиано стало
чрезвычайно распространенным явлением. Результатом подъема
второй
«волны»
массового
интереса
к
фортепианному
исполнительству стали убедительные успехи китайских пианистоввиртуозов на междунарожных конкурсах в конце ХХ – начале ХХ!
веков. Мировое признание получили такие китайские мастера
фортепианного исполнительства, как Лан Лан, Ли Юнди, Ван Юйцзя,
Чэнь Са, Чжан Хаочэн и др.).
Несмотря на чрезвычайно быстрый и успешный подъем
фортепианной культуры в Китае, этой области музыкальноисполнительского творчества присущи некоторые недостатки. Один из
них – ограниченность концертного и учебного репертуара
произведениями так называемой «классики музыкального искусства».
Под классикой (не путать с классицизмом) здесь понимается
исторически-стилевой период в истории музыкального искусства,
который занимает примерно три с половиной века (с XVIII по XX). Его
условное начало отмечено творчеством И.С. Баха и Г. Генделя, его
«сердцевиной» считается творчество композиторов венской
классической школы (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен) и
европейских композиторов-романтиков (Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф.
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Лист, Ф.Щопен и др.). Условнй границей, знаменующей окончание
классического периода обычно считают 40-е годы ХХ века,
отмеченные уходом из жизни С. Рахманинова. Именно в этот период
фортепиано стало инструментом с практически безграничными звуковыразительными возможностями, а пианистический репертуар
обогатился неувядающими шедеврами искусства. Не удивительно, что
эту музыку предпочитают музыканты-исполнители всех стран, в том
числе и китайские. Не случайно также, что именно эта музыка
составляет основание репертуара детского и взрослого музыкального
обучения.
Однако, мое искусство, в частности, фортепианная практика не
исчерпывается обозначенным массивом произведений. Если говорить
о китайских пианистах и педагогах, то даже произведения И.С. Баха
вызывают у них не слишком глубокое понимание. Что касается более
ранней или современной И.С. Баху клавирной музыки (Ж. Рамо, Ф.
Куперена, Д. Фрескобальди. Д. Букстехгуде, Д. Скарлатти, И. Кунау и
др.), то она почти совсем не привлекает внимания в Китае.
Еще меньшего внимания удостоены
фортепианные
произведения выдающихся композиторов первой поовины ХХ века:
М. Равеля, Ф. Пуленка, Д. Мийо, И. Альбениса, Б. Бартока, П.
Хиндемита, И. Стравинского, А. Шенберга, А. Веберна, Э. Кшенека,
С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Н. Мясковского, Б. Бриттена, С.
Барбера и др. Это удивительно, поскольку творчество названных
мастеров составляет своего рода мэйнстрим (от англ. «main stream» –
«основное течение»). Оно прочно связано с традицией, причем не
только с классической но и с традициями нацилнального фольклора, с
массовой музыкой европейских народов и американским джазом.
Совсем ничтожное внимание китайские музыканты уделяют
фортепианной музыке второй половины ХХ века, представленной
такими выдающимися мастерами, как О. Мессиан, П. Булез, М. Берио,
Д. Лигети, Р. Щедрин, Г. Канчели, С. Губайдуллина, А. Шниттке, В.
Сильвестров, А. Караманов, М. Скорик. Творчество этого ряда
композиторов продолжает линии, намеченные их предшественниками
и, несмотря на многие новаторские черты, остается в русле основных
парадигм
музыкального
языка.
Невозможно
указать
на
принципиальные специфические свойства этого пласта вортепианной
музыки, делающие ее недщоступной для музыкального сознания
современных китайских пианистов.
Некоторую сложность для пианиста-исполнителя могут
составить лишь произведения экспериментальног характера, чаще
всего определяемые термином «авангардизм». Имеются в виду
творения Д. Кейджа, К.Штокхаузена, М. Кагеля и др. Но и эта
сложность не является принципиально непреодолимой.
Отмеченная ситуация выдвигает перед фортепианной
педагогикой Китая комплексную задачу. Ее компонентами являются:
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а)
определение
историко-культурных
предпосылок
и
психологических факторов неприязненного отношения китайских
музыкантов к произведениям пост-классической музыки;
б)
выявление
языковых,
жанрово-стилевых,
образносемантических и др. свойств музыки ХХ века, вызывающих
наибольшие затруднения у китайских пианистов;
в) разработка методики (форм, условий, приемов, учебного
материала) освоения произведений соременной музыки в обучении
специалистов фортепианному искусству.

СИМБИОЗ ПРОЕКТНОЙ КОНЦЕПЦИИ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИДЕИ:
ПРОСТРАНСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Степанян Юрик Грантикович,
доцент кафедры дизайна
Херсонского национального технического университета
Произведения разных жанров авангардного искусства
объединяет принцип исключительности приема представления
художественной формы. Разрывность скульптурной формы А.
Архипенко. Орфизм живописно-музыкальных форм Делоне.
Атональная музыка Шѐнберга. Постоянная несвоевременность
искусства, ведь взгляд художника захватывает время наперед. Но
произведения искусства, оставленные нам в наследство, воссоздают
уже свой мир, вне времени связывая пространства. Какой он «рѐсный
мир» авангардизма? «Зримый мир» искусства, «который по сути своей
не
длиннее
ресниц,
хотя
и
мнится
огромным
и
многопространственным» (С.Кржижановский).
В сопровождении художественных практик «чистого искусства»
и документальных форм мир насыщается образцами проектной
культуры – изделиями дизайна. Формальный подход в живописи,
скульптуре, музыке, поэзии, актуализированный индустриальной
эпохой,
собрал
дизайну
проектный
короб
инструментов:
функциональной формы, формальной композиции и структурной
организации как дополнительное качество измерений к извечным
меркам – Пользы, Прочности и Красоты.
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КУЛЬТУРА ВОСПРИЯТИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО АВАНГАРДА
Лирек Юлия,
магистрант кафедры дизайна
Херсонского национального техничного университета.
Научный руководитель:
Кутузова Татьяна Юрьевна,
старший преподаватель кафедры дизайна
Херсонського национального техничного университета
«Художниками становятся немногие, но уметь воспринимать
искусство, разбираться в нем, любить его может и должен каждый
человек…» [1].
Художественные средства и его формы искусства заключают в
себе тот или иной символический смысл. Человек может сознательно
воспринимать, а может и не осознавать его, так как он входит в
сложную систему ассоциаций и образных стереотипов [2]. То есть
художественно-композиционная система может рассматриваться как
своеобразный язык, который несет определенную смысловую
информацию. Авангардное искусство одно из сложных в восприятии.
Оно разрушило традиционные основы художественного творчества,
внеся
новые
формы
познания
мира.
Этим,
нарушив
сформировавшийся диалог между художником и зрителем, и как
следствие первое впечатление при встрече с объектом авангардного
творчества – «все не так» [3].
Непонимание, полное или частичное, органически входит в
концепт авангарда. Но это лишь первая реакция, и можно сказать
ожидаемая, так как художник вызывает зрителя на своеобразный
конфликт. В научной литературе психолог Г. Кудина «восприятие»
рассматривают в широком смысле – как особый труд души,
напряженная работа чувства и мысли, относительно длительный
процесс, который включает в себя акты мышления, толкование
свойств предмета, нахождение систем различных связей и
соотношений в воспринимаемом объекте. То есть, в узком смысле
рассматривает акты восприятия тех объектов, которые даны нам
нашими чувствами [1].
Полнота восприятия авангардного творчества зависит от
художественной
компетентности
и
личностных
факторов.
Художественная компетентность включает в себя сложность познания
картины мира зрителя, его уровневое развитие; владение
своеобразными «языками» различных видов, стилей и жанров
искусства, набором знаний, позволяющие понять зашифрованную
информацию. Таким образом, переводит содержание языка искусства
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на язык человеческих – эмоций и смыслов. Художники авангардисты
стремились вывести зрителя на новый уровень восприятия, где зритель
не будет идти за формой вещей и видеть в веще только вещь, они
стремились вывести человека к истинной цели живописи, к
непосредственному творчеству.
Например, одна из целей авангардного творчества заключается в
том, чтобы обжечь человека болью другого, заставить его
содрогнуться и в связи с этим привнести изменения в себя самого. Это
хорошо отображается в картине Эдварда Мунка «Крик». Автору
удалось передать мощнейшие человеческие эмоции. В центре
композиции человек в его глазах страдание, рот широко открыт и этим
делает крик пронзительным и реально ощутимым. Взывая прекратить
этот приступ страха и безысходности, он закрывает уши. Картина
настолько наполнена эмоциональностью, что зритель не проходит
мимо, оставшись прежним.
Например, понимание абстрактной живописи исходит из
контекстного понимания произведения, которое наполняет смыслом
абстрактную
картину.
Важно
собственное
прочтение,
интеллектуальное проникновение в сущность предмета. Картину
нужно чувствовать, видеть, слышать.
Например, картина Ольги Розановой «Зелѐная полоса» (1917) на
первый взгляд, действительно просто зелѐная полоса на голубом фоне.
Но именно эта картина стала первой в крупнейшей за всю историю
коллекции русского авангарда Георгия Костаки в 1946 году.
Г. Костаки писал: «Как-то совершенно случайно попал я в одну
московскую квартиру… Там я впервые увидел два или три холста
авангардистов, один из них – Ольги Розановой… Работы произвели на
меня сильнейшее впечатление. И вот я купил картины авангардистов,
принѐс их домой и повесил рядом с картинами старых голландских
мастеров. И было такое ощущение, что я жил в комнате с
зашторенными окнами, а теперь они распахнулись и в них ворвалось
солнце» [4].
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1. Культура восприятия – чувственное познание основанное на
бинарном соотношении сформированного знания и непредсказуемой
перцепции. Данный процесс рассматривается в порядке диалога «я –
мир», «я – искусство».
2. Художественная мощь произведения лежит в его ответе на
предметные требования. Если художественное пространство перестаѐт
откликаться на них, его собственное высказывание становится
монологичным и паразитирует на собственной камерности. Реагируя
на промышленный заказ, олицетворяет общество.
3. В случае если представление переживается зрителем
пассивно, не становясь актом творчества, оно превращается в
безголосое эхо. Представление – это прорыв сквозь призму
безобразного. Актуализируется не сам отрыв времен, который
неизбежно сливается в бытовое, а восхождение в над-временное.
4. Цель авангарда – «новое» искусства и, одновременно, –
утрата контрапункта произведения, внутреннего конфликта, потеря
образа и беспредметность. На смену переживания образа
существующего вне контекста, приходит констатация времени future
perfect – то, каким оно должно быть или невозможное время. Попытка
воссоздать, реинкарнировать скандал, как художественный метод
неизбежно превращается в эпатаж, который уже не эпатирует.
5. Авангард материален, современная «культура восприятия»
материалистична. Это аванпост на страже постиндустриального
общества – остановка, выжидательная позиция. Они давно разошлись
во времени и складывать, мастерить и склеивать из полярных ритмов
одного определения внятную интонацию – безнадѐжное чаяние, чтобы
оправдать экспансию временного на пространство без сущностного
авангардного прорыва. Искусство проникает в быт и там, перестаѐт
быть искусством. Вместо «условия многообразия» оно уплощается до
непроницаемой множественности и доступности, которая не
раскрепощает его в новых возможностях, а сужает до цензуры
мультимедийного восприятия, до размера дайджеста.
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6. Авангард начала ХХ века – это прорыв. Понятие
«Авангард», употребляемое сегодня, обозначает пограничное явление.
Инвариантность образа покоится под бесчисленными пластами
интерпретаций и «объяснительных записок».
7. Объект становится зависим от среды, а время совершает
экспансию над пространством. Круг гипертекста наделяется силовой
точкой идеального, в рамках которого будет изменяться качество
смысловых конструкций.
8. Восприятие отражает факты, представление складывает
подвижное познание, которое одновременно и создание. Произведение
начинает «жить во взгляде на него», но оно перестаѐт жить в
пассивном созидании. Укладывание в терминологию современного
искусства понятия «авангард» или «трансавангард» оказывается
неправомерным, по причине утраты его первоначального значения и
потенции к диалогу. Это удел монологичного высказывания.
9. Актуальность авангарда не актуальна там, где не
предполагается оппонент.
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Секція №2
ДИЗАЙНЕРСЬКА УКРАЇНА У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ

ДОРОЖНЯ КАРТА ДИЗАЙНУ
Бойчук Олександр Васильович,
професор, заслужений діяч мистецтв України,
професор Харківської державної академії дизайну і мистецтв
Скільки би не скаржилися на незадовільний стан українського
дизайну, посилаючись на стагнацію економіки, занепад певних галузей
виробництва, відсутність належної підтримки проектно-художної
культури з боку державних органів, – краще від цього не стане.
Единий шлях до поліпшення ситуації є доволі банальним. І полягає він
у тому, що кожен фахівець має відпрацьовувати на своїй ланці дизайну
більш інтенсивно і більш креативно. Інтенсивно – це значить з
підвищеною продуктивністю; креативно – це синонім нестандартного,
творчого підходу до праці. Як свідчить досвід новітньої української
історії, ці два людських чинника протягом 24-х років незалежності
живили дизайнерський Рух України, сприяючи народженню яскравих
особистостей, створенню масштабних художніх проектів, проведенню
цікавих акцій. Саме ініціатива «снизу» та творчі дії небайдужих людей
надавали процессам становлення вітчизняного дизайну усвідомлений
характер і відчутний ритм, внаслідок чого відбувалося повільне, але
все ж таки, просування вперед. Помітними віхами цього руху у моєму
рідному Харкові стали престижні міжнародні фестивалі-конкурси з
предметного дизайну «Водопарад», «Світло», «Репліканти», тріенале
екологічного плакату «4-Блок», виставки «Червона стрічка –
АнтіСПІД», форуми «Дизайн-освіта», що регулярно проводилися в
тандемі «Харківська організація Спілки дизайнерів – ХДАДМ» за
спонсорської підтримки приватного бізнесу. На жаль, участь
державних структур (управлінь культури, освіти, служб по справам
молоді) в проведенні цих акцій зводилася, як правило, до офіційних
привітань під час їх урочистого відкриття. Не краща ситуація
складалася і на всеукраїнському рівні. Чиновники Міністерства
культури та Міністерств економіки і промислової політики довго
сперечалися з питання приналежності дизайну до галузі мистецтва або
техніки, але так і не визначили його конкретне місце у розбудові
країни. Не дивно, що за такої атмосфери не виправдалися надії, які
пов’язувала професійна спільнота із Постановою Кабінету Міністрів
України від 20.01.1997 року «Про першочергові заходи щодо розвитку
національної системи дизайну та ергономіки і впровадженню їх
досягнень у промисловому комплексі, об’єктах житлової, виробничої і
соціально-культурної сфери». Більшість цікавих, чітко прописаних
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положень і заходів Постанови залишилася на папері. Не відбулося
відчутних кроків назустріч дизайну з боку держави й на протязі
останніх років.
Безумовно, відсутність належної державної підтримки не додає
оптимізму вітчизняній дизайнерській спільноті, тим паче на фоні
сусідніх Польщі, Чехії, країн Балтії, де сьогодні ця підтримка є
суттєвою. Але й не слід забувати про вельми непрості реформаторські
процеси, які здійснили ці країни на шляху до Євросоюзу та під час
створення власної, адаптованої до механізмів ринкової економіки,
системи дизайну. Розробляючи «дорожню карту» розвитку
національного дизайну наші сусіди визначали напрямки, методи руху,
вузлові точки, користуючись як власними джерелами, так і зарубіжним
досвідом. Уважно вивчалися й висновки з історії світової проектнохудожньої культури. Один з них полягав у тому, що навіть в умовах
економічної кризи і, як наслідок, слабкого стимулювання дизайндіяльності, активність професійної спільноти спрямовувалась на ті
гілки дизайну, які безпосередньо не залежали від обсягів фінансування
та виробничих потужностей. Тобто, йдеться про випереджаючий (у
порівнянні з проектною практикою) розвиток науково-теоретичних,
освітніх та просвітницьких компонентів дизайну. В якості історичних
прикладів такої «випереджаючої науково-просвітницької компенсації»
можна назвати вкрай актуальні для свого часу та соціально вагомі
проектно-художні програми англійського Руху за оновлення мистецтв
і ремесел другої половини ХІХ століття, німецького Веркбунду,
Баухаузу і російського ВХУТЕМАСу 1920-х років, Вищої школи
художнього конструювання м. Ульм (ФРН, 1950-60 роки). Саме
цілісні, зрозумілі як для професіоналів, так і для широкого загалу
просвітницькі програми «входження» дизайну у різні прошарки
життєдіяльності людини, передували відчутним зрушенням в
економіці та культурі своїх країн. Так, визнаний проектант і теоретик
промислового мистецтва Петер Беренс ще на початку ХХ століття,
презентуючи тези своєї просвітницької доктрини, наголошував:
«Масове виробництво споживчих товарів, що відповідають високим
естетичним вимогам, стане благом не тільки для людей з тонким
художнім смаком, але й відкриє доступ широким верствам народу до
понять смаку і пристойності». При цьому він відкидав сугубо
технократичний підхід, стверджуючи, що «слідування лише
функціональним або матеріальним цілям не призведе до створення
справжніх культурних цінностей» [1, С. 287]. Прозорливість піонера
німецької проектно-художньої культури підтвердилася в кінці 1960-х
років поразкою концепції «ортодоксального функціоналізму», носієм
якої виступала Ульмска школа дизайну. «Настала криза всіх тих
основ, на яких будувався ульмський проект дизайн-форми і модернізм
в цілому. Германія, яка довгий час лідирувала в проектній культурі,
впала в коматозний стан, проявив повну безплідність» [2, С. 239]. Від
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себе додамо, що в такому стані німецький дизайн перебував зовсім
недовго, оговтавшись від застою завдяки самокритичній оцінці
власних проектних програм і «відкриттю вікон» для свіжого повітря
західних постмодерністських ідей.
Наведені приклади є маленькою ілюстрацією того, наскільки
важливим має бути не тільки «волонтерський дизайнерський Рух», але
й теоретичне підґрунтя дизайн-діяльності. На цьому наголошують як
відомі науковці з дизайну, так і практикуючі «зірки» світової
проектної культури. Відомий російський мистецтвознавець, автор
багатьох фундаментальних видань В.Аронов в одній із своїх
публікацій зауважує: «Теоретико-методологічна надбудова дизайну,
дуже помітна в минулому, зараз явно зменшується... Теорія дизайну
змінилася навіть зовнішньо. Нова теорія чітко фіксує реальні зміни
епохи глобалізації, коли промислові вироби проектуються,
виготовляються і розповсюджуються наднаціональними корпораціями
в багатьох країнах світу водночас, а колишня «штучна» дизайнерська
творчість виштовхується розвиненою дизайн-індустрією. Дизайн
увійшов у сферу виробництва як його повноправний елемент, що
потребує
залучення
сучасних
методик
випереджаючого
проектування». Поруч зі своєю оцінкою, автор наводить
висловлювання знаменитого французького майстра Філіпа Старка:
«...чверть століття тому кінцевою метою дизайнерів було створення
конструкції і зовнішнього вигляду окремої речі. Сьогодні дизайнери
мають постійно пропонувати нові екологічні і філософські цінності,
бачення еволюції цивілізації, а не просто стиль і модні тенденції» [3,
С. 9 – 11]. Про усвідомлений підхід при проектуванні побутових
предметів і речей пише інший зірковий дизайнер із США – Карім
Рашид: «В основі слова «дизайн» лежить поняття програми. Дозволю
собі таку аналогію. Якщо ви бажаєте розробити дизайн свого життя, то
ви сядете, візьмете аркуш паперу и почнете в пріоритетному порядку
розставляти певні цілі, яких хочете досягнути. ...Що стосується мене,
то найбільше натхнення я черпаю з процесу мислення. Ми,
художники, дизайнери, творці, інстинктивно і неминуче прагнемо до
нових технологій, що відкривають нові можливості для змінювання
світу, в якому живемо» [3, С. 186].
Як бачимо, головні акценти робляться на глибинному розумінні
процесів дизайну, застосуванні новітніх, випереджаючих технологій
проектування. Така увага поважних зарубіжних фахівців до
забезпечення міцного, теоретичного базису дизайнерської творчості,
безумовно, не може не радувати. Водночас, у порівнянні з активною
діяльністю західних колег, ще більше проявляється пасивність
української професійної спільноти. За останні роки в Україні не
проведено жодної представницької наукової конференції із
стратегічних питань дизайну. На пальцях однієї руки можна
перерахувати надруковані за цим напрямом монографії (переважно
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харківських авторів). У виданій у 2012 році Інститутом проблем
сучасного мистецтва НАМУ збірці статей «Нариси з історії
українського дизайну» актуальні питання сучасності і, тим паче,
перспектив вітчизняної проектно-художньої культури, також не
розглядаються. Зате надруковано безліч статей вузького історикоописового, галузевого, навчально-методичного характеру. Відповідно,
виникають питання: «Коли і яким чином ми будемо наносити цілі,
план руху, головні орієнтири, перелік заходів на дорожню карту
вітчизняного дизайну, якщо й досі не окреслили і не винесли на
широке професійне обговорення їх можливі контури?!». «Який
конкретно внесок мають зробити наші фахівці у розробку «стратегії
національного відродження» та у «майбутнє європейського дизайну»,
про що писав у своїй однойменній монографії професор В.
Даниленко?!» [4, С. 11]. Нарешті, як скоординувати свої дії всім, хто
зацікавлений в створенні такої карти?! Отже, питань поки ще більше,
аніж відповідей. Тому, пора починати діяти. Активно і креативно.

1.
2.
3.
4.
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ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ ЖИВОПИСУ
МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО В УКРАЇНСЬКОМУ ВІДЕО-ДИЗАЙНІ
Мурашко Маріанна Володимирівна,
викладач кафедри мультимедійного дизайну
Харківської державної академії дизайну і мистецтв
Актуальність. Впливу українського фольклору на сучасну
візуальну культуру крізь призму творчості Марії Приймаченко є
артефактом у сучасному українському дизайні. Важливим фактором
створенні відео-реклами та анімаційних відео є багатогранність сфер
застосування образів та елементів картин художниці.
Постановка проблеми. Ознайомлення з деякими аспектами
творчості Марії Приймаченко, втілення українського фольклору в її
мистецтві, розгляд впливу її творчості на сучасний відео-дизайн в
Україні. Особлива увага в роботі приділяється дизайн-оформленню
73

телеефіру, створенню анімаційних фільмів та використанню образів
майстрині у відео-рекламі.
Мета статті. Метою даної статті є розгляд впливу творчості
української художниці Марії Приймаченко на сучасний український
дизайн.
Результати дослідження. Марія Приймаченко об’єднавши
традиції фольклору з могутньою індивідуальною образотворчістю,
створила власний світ з олюдненими тваринами та фантастичними
істотами, що навіть сьогодні знаходять використання у сучасному
дизайні.
Українська народна культура, з її глибинним прагненням до
естетизації, знайшла своє яскраве втілення у народному
образотворчому мистецтві, у якому стійко зберігається етнічна
специфіка. Художня етнокультура українців бере свої витоки з
міфології, ритуалістики та космологічних уявлень [2].
Картини Марії Приймаченко населяли характерні яскраві
анімалістичні образи та істоти, флора та фауна. Образи її
фантастичних звірів і неймовірно барвисте світосприйняття
заворожують уже не одне десятиріччя мистецтвознавців, художників,
дизайнерів. Саме тому часто образи її фантастичних звірів
використовуються у створенні таких анімаційних фільмів як: серіал
«Моя країна – Україна» (студія «Новаторфільм») та анімаційний фільм
«Свято». Анімаційний фільм, створених молодими режисерами,
аніматорами, художниками розповідає відомі або забуті казки, історії,
легенди з конкретного міста України. Мандрівники Сашко та Кіт
натрапляють на диво-звірів Марії Приймаченко в казковому лісі. Саме
виповнення персонажу, а також оформлення тла – лісу, відсилає нас до
творчості майстрині. Можна з упевненістю сказати, що розроблений
художником персонаж є одним з звірів М. Приймаченко.
Марія Приймаченко дивовижно об'єднала у своїй творчості
малюнок і живопис. Це – і живописна графіка, і графічний живопис
водночас. За типом роботи Приймаченко можна умовно поділити на
сюжетні (фігурні), знакові, ритміко-орнаментальні. Якщо у середині
1960-х років на виставках її творчість була представлена переважно
квітково-пташиними композиціями, то вже 1967 року вона виконала
цілий ряд побутових сценок [3].
Естетичний вплив творів Приймаченко часто залежить від
невловимих нюансів, що майже не підлягають ні науковому аналізу, ні
вислову. Звернемо увагу, скажімо, на рожево-малиновий –
найбанальніший, здавалося б, колір. Він у Приймаченко раптом
перетворюється на палаючо-прекрасний, і ми пізнаємо у ньому
казковий цвіт папороті, колір зимового сонця. Колір у композиціях
Приймаченко «організовує» площину, слугує декоративним цілям,
втілює настрій, є елементом ритму.
Саме колір та побутові сцени з добрими сюжетами у 2013 році
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надихнув дизайнерів на створення серії рекламних плакатів для ТМ
молочної продукція «Добриня» у підтримку відео-реклам випустила
серії рекламних плакатів із зображенням персонажа – доброї корівки.
За використанням кольорів, розфарбуванням тіла персонажу та
надання йому особливих рис обличчя, кожен з глядачів міг зробити
одностайні висновок, що у цій рекламі також можна побачити вплив
тваринного світу Марії Приймаченко.
Під час визначення зовнішнього вигляду Дитячого пісенного
конкурсу «Євробачення-2009» дизайнери прийшли до висновку, що
потрібно орієнтуватися на емоції, адже вони мають справу з дітьми.
Саме тому як основну ідею було вибрано роботи Марії Приймаченко
та її «Соняшнику життя». І тут закладено дуже багато виключно
української культурної традиції. «Дерево життя» можна знайти на
різних національних елементах українців –вишиванках, національних
орнаментах, з цим пов'язано багато історій і народних легенд.
Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволяє
зазначити, що творчість Марії Приймаченко знайшла вираження у
дизайні реклам і оформленні ефіру, відео та анімації. Сучасні
режисери та художники постановники вивчають картини на образи
створені великою художницею, та використовують їх. Це спроба
поглянути через сучасність на народний живопис.
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ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА ХУДОЖНИКА
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ
Билык Ярослав,
магистрант юридического факультета
Харьковского национального педагогического университета
имени Г.С. Сковороды.
Научный руководитель:
Билык Анна Анатольевна,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна
Херсонского национального технического университета
В период активного развития техники и информации
тиражирование продукции приобретает масштабных размеров.
Учитывая то, что мы живем в постиндустриальную эпоху, главной
ценностью является информация, отсюда и приоритет знаний, которые
делают человека защищенным. Поэтому тема интеллектуальной
собственности, защиты авторских прав становится особенно
актуальной. В ст. 1 Закона Украины «Об авторском праве и смежных
правах» от 23.12.1993 г. указаны произведения изобразительного и
прикладного искусства, архитектуры, науки, литературы и т.д., на
которые распространяется правовая защита. Кроме того, защиту прав
интеллектуальной собственности художественных произведений
обеспечивает
Конституция
Украины,
Гражданский
кодекс,
Административный кодекс, Закон Украины «О собственности» и
другие правове акты.
Согласно законодательству Украины, автором является
физическое лицо,
создавшее произведение своим творчеством.
Авторские права могут иметь также наследники создателя
произведения. Правовая защита распространяется на произведение,
которое создано интеллектуальной, творческой деятельностью и
выражается в любой объективной форме [1, с. 120]. «Произведение как
объект авторского права воплощено в определѐнную материальную
форму: рукопись, ноты, скульптуру, картину и др.» [2].
Нарушение авторского права замечено ещѐ в дореволюционной
Украине. Известен курьезный случай с произведением Николая
Пимоненко «До дому». Когда производитель алкоголя «Шустов»
самовольно использовал репродукцию данной картины в рекламе
своих напитков. Художник подал в суд и выиграл дело [3]. Прошло
более ста лет, однако вопрос защищенности прав художников остается
открытым. Так, творчество Марии Примаченко не раз подвергалось
плагиату. Например, известный дизайнер финской компании
«Marimekko» Кристина Изола создала графическую композицию
«Metsanvaki» (жители леса) на основе картины Марии Примаченко
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«Крыса в пути» (1963). Изображение присутствовало на самолете
«Airbus 330» финской авиакомпании «Finnair» [4].
В Европе интеллектуальная собственность защищена Бернской
конвенцией об охране литературных и художественных произведений
1967 года, Всемирной конвенцией об авторском праве и другими
законодательными актами. В Украине законодательная база
относительно авторского права и смежных прав соответствует
международным нормам. Художникам следует зарегистрировать в
установленном законом порядке свои произведения. В Украине
вопросами регистрации занимается Государственная служба
интеллектуальной собственности, которая составляет и периодически
издает каталоги всех государственных регистраций и выдает
свидетельство об авторском праве на произведение.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВОЇ МАРКИ В УКРАЇНІ
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 2010-Х РОКІВ
Закалюжна Людмила Валеріївна,
викладач Харківської державної академії дизайну і мистецтв
Щороку в Україні створюються та реєструються тисячі торгових
марок. Останнім часом спостерігається чи не найбільше розмаїття
мотивів та підходів до їх формоутворення. В торгових марках існує як
звернення до національної тематики, так і створюються логотипи, в
яких імітується іноземне походження. На жаль, останні іноді
перетворюються на відвертий плагіат. Доволі часто в торгових марках
застосовується лише латиниця при відсутності україномовного
варіанту.
77

Поряд
зі
спрощеними
за
формою,
одноколірними
зображальними знаками, існують пластично ускладнені, насичені
деталями, різнокольорові. Використовуються як фотографії, так і
мальована графіка, як просторові ілюзії, геометричні форми, так і
пластичні, абстрактні. Найбільшою за кількістю, як і у попередні роки,
є група словесних знаків. Проте частка саме логотипів, оригінальних
рішень, у них незначна. Найбільш цікавими з точки зору графічного
дизайну, на прикладі яких можна відстежити основні тенденції, є
комбіновані торгові марки.
Серед останніх доволі часто зустрічається композиційна схема,
близька до печаток. На тлі простої геометричної форми по центру
наноситься певне зображення, шрифт розташовується зазвичай по
периметру. Такий підхід дозволяє створити цілісну форму.
У сучасних українських торгових марках серед іншого
застосовуються прийоми, які можна віднести до загальносвітових. Так,
в знаковій графіці зустрічаються торгові марки, в яких шрифт
сполучається із зображенням характерної геометричної фактури, що
складається з трикутників або чотирикутників неправильної форми.
Така фактура створює ілюзію складного рельєфу із загостреними
виступами, ніби освітленого. Візуальні ефекти, отримані завдяки
комп’ютерним програмам, популярні ще у 1990-х роках, такі, як
освітлення, застосування градієнтів, просторових ілюзій, до середини
2010-х набувають значно більшої вишуканості, застосовуються
делікатніше.
Звернення до символів радянського минулого стало однією з
тенденцій у сучасних торгових марках. І якщо на початку 2000-х років
це носило скоріше характер жарту, цікавості до символіки і частіше
зустрічалась у молодіжних брендах, знаках кафе, то у середині 2010-х
таке посилання здебільшого вказує на історію бреду, якість, знану за
радянських часів. У таких торгових марках вжито як образи, так і
шрифти, стилістику, характерні для промислової графіки радянського
періоду.
Отже, до основних рис торгових марок першої половини 2010-х
років можна віднести широке розмаїття форм, композиційних і
технічних прийомів, також використання мотивів з радянських часів
наряду із загальносвітовими тенденціями.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ДИЗАЙНУ
ОДЯГУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕРГАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
В УКРАЇНІ
Кісіль Марина Володимирівна,
старший викладач
Харківської гуманітарно-педагогічної академії
Сучасна Україна переживає один з найскладніших епізодів своєї
історії, однак незважаючи на такі неймовірні складнощі в суспільнополітичному та економічному відношенні, надзвичайного розвитку
набувають різні форми мистецтва, трансформуються культура та
освіта. Нові виклики сучасності нерозривно пов’язані з пошуком
національної ідентифікаційної складової, інтегрованої в європейський
простір. Освіта є базовою складовою такої інтеграції. Знайомство та
впровадження кращих здобутків колег із Західної Європи та США,
може стати основою для перегляду національних концепцій в освіті,
зокрема і конкретно для власного вибору розвитку дизайнерської
школи в умовах автономних прав, наданих нещодавно Міністерством
освіти і науки України.
Тісна співпраця з університетом мистецтв і дизайну Burg
Giebichenstein (м. Халлє. Німеччина), знайомство з роботою низки
дизайнерських шкіл Польщі, Італії, Франції та США дали можливість
проаналізувати не лише навчальні програми, але й організаційнометодичну структуру. В результаті дослідження було виділено
наступні вектори розвитку, яким необхідно приділити увагу у
вітчизняних дизайнерських школах та, можливо, спробувати
апробувати в навчальному процесі:
 Мінімалізація дисциплін при змістовній наповненості
(якісні блоки
пропедевтичних, професійно-орієнтованих та
теоретичних). Як приклад, можна навести блок дисциплін
«проектування-конструювання-технологія»,
де
технологічний
компонент часто відсутній у зв’язку з позицією начального закладу,
яка полягає в тому, що досконале вивчення технології, зокрема методів
обробки, створюють у студента небезпеку шаблонного мислення, коли
втрачається здатність розробити нові технологічні пропозиції. Дві інші
дисципліни «Проектування+конструювання» викладаються разом і
полягають у консультативному супроводі конструктором процесу
розробки колекції одягу в матеріалі. Подібні ініціативи скорочення
кількості дисциплін вже запропоновані Міністерством освіти і науки
України, залишається сподіватися, що надання автономії додасть
сміливості керівництву ВНЗ у впровадженні новітніх програм та
європейського досвіду.
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 Нівелювання
студентського
«документообігу»
(пояснювальні записки, конструкторсько-технічна документація
тощо). Перевага надається матеріалам презентативного характеру
(дисципліни з презентування результатів роботи особливо
розповсюджені в Німеччині та США) –портфоліо, буклети, скетчбуки
тощо. Це пояснюється тим, що дизайнер з самого початку своєї
діяльності повинен вміти презентувати свою роботу, особливо перед
працедавцями. З цієї позиції цікавим є досвід Нью-Йоркського
технологічного університету, де презентація відбувається перед
комісією, що складається з декількох професорів та фахівців галузі,
безпосередніх практикуючих дизайнерів. Натомість іншої позиції
дотримуються в німецькому мистецькому університеті Burg
Giebichenstein, де проект демонструється на фінальному показі перед
публікою. Як зразок, текстова частина магістерської роботи є
продовженням проекту, але поданого у вигляді літературного твору.
Звісно, цей напрям розвитку є достатньо суперечливим в наших
реаліях, вибудуваних на міцному бюрократичному фундаменті, однак,
як свідчить досвід західних колег, це є можливим та дієвим способом
підвищення якості як самої освіти так і презентації результатів.
 Взаємодія з підприємствами. Це питання набуває
актуальності у вітчизняній освіті практично два рази – перед захистом
диплому бакалавра та перед захистом диплому спеціаліста (виробнича
практика). На інших курсах студенти мають літні навчальні практики
(біонічна, етнографічна тощо). Такий підхід зменшує у студентів
кількість часу влітку і практично позбавляє студентів можливості
літніх стажувань та практик по спеціальності, натомість їх колеги в
західних ВНЗ мають цю можливість. Практика стажування у
дизайнерів
є
надзвичайно
корисним
для
подальшого
працевлаштування уже після випуску. Звісно, тут важливу роль
відіграє стан економіки та взаємодія керівництва навчальних закладів
з підприємцями.
 Комунікативна складова взаємодії «викладач – студент».
Про підвищення рівня самостійності студентів дискусії тривають вже
довгий час і аудиторні години викладачів зменшуються щороку. Однак
ця тенденція суттєво не впливає на результати роботи. Впливає на це
ставлення до роботи та практично відсутність демократичних свобод
у формуванні взаємодії у цьому ланцюгу. Західна освіта культивує
образ викладача-наставника, викладача-порадника, а можливість
вибору навчальних дисциплін завжди направлена на підтримку
фахового тонусу викладача, адже від цього напряму залежить його
затребуваність на освітянському ринку. Ланцюг «викладач – завдання
– студент» зводить можливість маневрів студента до мінімуму, адже
результат повинен задовольнити існуючу систему оцінювання. В таких
умовах студент практично не може експериментувати, адже залежний
як від особистих уподобань викладача в цьому питанні, так і від
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сформованої системи взагалі. Незаангажованість в оцінюванні,
демократичність, готовність до експерименту та діалогу, постійне
вдосконалення фахової майстерності викладача – напрям, в якому
необхідно рухатись, якщо зміни в освіті є реальним прагненням.
Сучасна вища освіта в галузі дизайну одягу динамічно
розвивається та вдосконалюється, а вивчення міжнародного досвіду
лише демонструє шляхи, якими пройшли колеги. Зміна підходів до
навчання, методики та організації освіти безсумнівно призведе до
підвищення якості освіти, незважаючи на те, що попереду складний
шлях вдосконалення та нових викликів, відповіді на які необхідно
давати вже новими сучасними відповідями!

АВАНГАРДНЫЕ ТРЕНДЫ В УКРАИНСКОЙ МОДЕ
ВРЕМЕН НЕЗАВИСИМОСТИ
Кокорина Галина Васильевна,
кандидат технических наук, доцент,
Киевского национального университета технологий и дизайна.
Нетыкша Ядвига,
студентка факультета дизайна
Киевского национального университета технологий и дизайна
Костюмный авангард в Украине последних лет стал системным
явлением. Авангардная мода – понятие, описывающее передовые,
экстравагантные тренды, не вписывающиеся в общепринятые нормы и
разрушающие традиционные основы художественного творчества.
Речь идет о дизайнерских идеях, порожденных ощущением
исторических сдвигов, происходящих в стране и мире, а также
ответной реакцией на психологические перегрузки, которые лишают
человека точки опоры. Отечественные дизайнеры используют
авангард не столько для того, чтобы заявить или напомнить о себе,
сколько как протест против неустроенности своего времени и
декларацию поиска новых путей развития.
Цель настоящего исследования заключается в систематизации
знаний о влиянии исторического авангарда на моду, а также
выявлении специфических авангардных тенденций в творчестве
современных украинских дизайнеров.
Термин «авангард» происходит от французского слова «avantgarde» (передовой отряд) и означает обобщающее название течений в
европейском искусстве начала XX века: кубизма, экспрессионизма,
футуризма, фовизма, абстракционизма и других направлений.
Украинский художественный авангард составляет целую эпоху в
жизни Украины. В области изобразительного искусства новаторские
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идеи и приемы сформировали определенную систему благодаря
творчеству таких художников как Казимир Малевич, Давид Бурлюк,
Владимир Татлин, Александр Богомазов. Школа монументального
украинского искусства представлена творчеством Михаила Бойчука и
его учеников, большой вклад в развитие мировой скульптуры ХХ века
был сделан украинским кубофутуристом Александром Архипенко. В
контексте данного исследования особый интерес представляет
молодая отечественная сценография, в частности театральные
костюмы Александры Экстер, Анатолия Петрицкого, Александра
Хвостенко-Хвостова и Вадима Меллера. Такая предыстория во многом
объясняет популярность модернистских идей в среде украинской
художественной интеллигенции на протяжении всей советской
истории.
Мода и авангардное искусство – понятия родственные, их
сближает постоянная готовность к отрицанию предыдущего опыта.
Уже в костюме 1920-х годов можно проследить определенный отклик
на эстетику кубизма и конструктивизма. Текстильный дизайн 20-х
годов лучшими своими образцами обязан идеям фовизма и
абстрактного искусства. Вторая волна интереса к практике авангарда
приходится на моду 60-х годов. Платья-трапеции, короткие стрижки,
женский смокинг, одежда унисекс, галстуки с необычным цветочным
принтом – все это появилось на модных подиумах в коллекциях Пьера
Кардена, Андре Куррежа, Мери Куант, Ги ля Роша и других
дизайнеров. Остро-модные тенденции в духе нового авангарда
представлены в творчестве выдающегося украинского дизайнера 6080-х годов Герца Мепена.
Новый импульс для своего развития авангардная мода получила
в
годы
перестройки. С
провозглашением
независимости
художественная жизнь в Украине постепенно приобрела творческий
ритм, свойственного мировой практике: открылись галереи
современного
искусства,
украинские
художники
получили
возможность работать и экспонировать свои работы за рубежом. С
начала 1990-х годов об модном авангарде стали говорить как о
постоянном тренде, представляющем сложное и многоликое явление.
Критики выделяют сегодня следующие его варианты: концептуализм,
деконструктивизм и минимализм.
Украинские дизайнеры, которых в 1990-2010-е годы условно
объединили в направление «авангардная мода», на самом деле
работали в совершенно разных стилях и в творческом плане имели
мало общего. Виктор Анисимов, например,
использует
постмодернистские деконструкцию и цитатность, Алексей Залевский
превращает свои показы в шокирующие перформансы, эпатируя и
провоцируя публику. Андре Тан предлагает собственный
интеллектуально-гламурный стиль, а авангардный антураж остается
лишь внешней оболочкой. Отдельного разговора заслуживает работа
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Оксаны Чепелик «Рождение Венеры», выполненная и презентованная
в формате, пограничном между театральным зрелищем и искусством
костюма. В 1994-1996 годы выпустила свои лучшие работы Алиса
Савенко – одежду странную, креативную, часто гротескную и
абсурдную. Ирина Дратва начинала как автор перформансов, а
известность ей принесли клубные коллекции, в частности «Пушистая
клубника» и «Одежда для сегодня или новый фетишизм». Вторым
направлением в ее творчестве стала работа с винтажем, например, для
коллекции «Конец цитаты» были использованы базарные плюшевые
коврики с лубочными картинками.
Оценка влияния украинского авангарда на развитие моды в
Украине не является устоявшейся. За годы независимости в стране
появились совершенно новые, интересные, ни на кого не похожие
дизайнеры. Их появлению предшествовали прогрессивные форматы
модных показов: фестивали Аlta Moda, «Волшебная Игла», «Дни
национальной моды». Сегодня авангардное течение в моде переживает
подъем, а презентация авангардных коллекций актуальна не только в
среде потребителей и специалистов костюмного дизайна, креативное
творчество
превращается
в
чрезвычайно
популярную
и
востребованную культурную практику.

ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВАТОРСКИЕ ОБРАЗЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФЕШН-ИЛЛЮСТРАЦИИ
ЮГА УКРАИНЫ
Миргородская Надежда Валерьевна,
кандидат искусствоведения,
старший преподаватель кафедры дизайна
Херсонского национального техничного университета
Использование иллюстраций моды известными в Европе и
Америке брендами, журналами, издательствами, а также содружество
дизайнеров и иллюстраторов в рекламной сфере фешн-индустрии в
современных условиях – явление уже привычное и характерное. В
Украине же популярность модного рисунка еще не очень высока. Это
можно, с одной стороны, объяснить тем, что украинская индустрия
моды еще молода и только набирает силу и завоевывает признание на
мировом рынке. С другой – в Украине практически отсутствовала
культура модной коммуникации в сфере дизайна специализированных
модных изданий. В проектно-художественной форме визуализация
образов модного костюма до настоящего времени существовала и
существует, практически только в образовательном процессе
дизайнеров одежды на уровне спец-графики, что не совсем отвечает
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задачам модной иллюстрации. Однако это не означает, что ее нет в
Украине вовсе.
Поиск и трактовка современных образов должны иметь
актуальное звучание. Но, в то же время, источником может служить
пространство наработанного опыта предшественников. Например,
пережив определенный этап природных катаклизмов или
политических революций, общество меняет свое мировоззрение и
мироощущение, вновь начинает культивироваться красота в простых
природных формах, без поиска вычурных эпатажных решений. На
данном же этапе в фешн-иллюстрации Юга Украины прослеживается
использование очень широкого спектра образов – от традиционных,
женственных до трансгендерных и фриковых. К числу первых можно
отнести Е. Билетину, О. Пузырь, к числу вторых – Л. Саркисян,
А. Потешкину и т.д.
Достаточно неординарный фэшн-иллюстратор Анна Потешкина,
выпускница Херсонского национального технического университета,
кафедры дизайна. Она участвовала в конкурсе «Печерские каштаны»,
где заняла первое место. Также дважды занимала первые места на
международном фестивале «COW» в Днепропетровске, а в финале
фестиваля «Погляд у майбутнє» Потешкина забрала вторую премию.
Является финалисткой Международного биеннале фешн-иллюстрации
«IMAGO 2014». Дизайнер тонко чувствует тенденции современной
моды и фешн-графики. Ее иллюстрации вызывают двойственные
ощущения – это тревожное, пугающее, растерянное отражение
восприятия
нынешней
действительности,
потеря
гармонии
внутреннего состоянии. Фриковость и трансгендерность образов
раскрывает виденье автором нынешних типажей в моде:
нестандартных, эпатажных, одиноких, грустных, ироничных.
Яркой представительницей южноукраинской художественной
школы является Катерина Билетина, талантливый живописец,
самобытный
график
и
портретист.
Катерина
закончила
Художественное
училище
в
Одессе
и
Национальную
академию изобразительного искусства в Киеве. В кругу ее интересов
оказалась и модная иллюстрация, но отличительной чертой ее
авторских работ выступает исключительная любовь к народному
костюму.
Растущая этническая сознательность людей, усиление интереса
к собственной истории и культуре, побуждают к сохранению традиций
народного искусства как генофонда духовности народа. Увлеченная
украинскими
национальными
женскими
образами,
автор
популяризирует идею о возвращении к истокам национальных
традиций в костюме, интерпретируя их в собственной уникальной
манере графики. Так, в ее серии листовок не только фиксируется
комплекс женского национального костюма, но художница тонко
интерпретирует колорит, гиперболизирует детали одежды, и напротив
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– подчеркивает изящество женской натуры, акцентирует момент
созвучности женского образа с образом лиричной украинской
природы. В работах происходит не только фиксация этнографических
черт, но с помощью глубокого знания костюма, мастерской
комбинации графических техник, автор достигает гармонии образов,
внедрения их в плоскость современного звучания.
Почти во всех графических листах деликатно выделены
смысловые элементы окружения (растительный и животный мир), что
помогает раскрытию сложной линии и культурно-символического
наполнения. Автор вступает в диалог со зрителем, дает намек на
раскрытия интересных сюжетов. В названиях раскрывается география
Украины: «Вечір. Одещина», «Ніч. Покуття», «Ранок. Полтавщина»,
«Київщина. Правобережжя». Автор очень хорошо чувствует
самобытность костюма разных регионов, не боится применять, обилие
орнаментики и смелых сочетаний.
Таким образом, в Украине иллюстрация моды только начинает
свое развитие. Как специфическая сфера творчества она объединила
дизайнеров-модельеров и графиков. У каждого из названных
иллюстраторов сформировалось личное отношение к модной
иллюстрации, которое отражено в концепции творчества и в
индивидуальной стилистической манере. Из проанализированного
иконографического материала можно также сделать заключение о том,
что работы украинских фешн-иллюстраторов не только высокого
качества и современного звучания, они вполне конкурентоспособны на
мировом рынке модной коммуникации. Об этом свидетельствует и
опыт работы отдельных отечественных дизайнеров-графиков.
Анализируя работы авторов, прослеживаем нить амбивалентной
проблематики – противопоставление образов дерзкой современности и
устоявшихся традиционных канонов. Из этого следует техническое
решение подачи – от минималистичного трактования до глубокой
проработки мельчайших деталей, от эмоционального надрыва до
величественного благородного спокойствия.

ПРИРОДА ЯК СУТНІСТЬ БІОДИЗАЙНУ
Литовченко Володимир Володимирович,
викладач Черкаського державного технологічного університету
Найбільш відповідальний етап у роботі дизайнера – це
дослідження живої природи. На цьому етапі неминуче постає питання,
що вибирати в природі і як обирати. Керуватися потрібно насамперед
можливостями відтворення принципів побудови живих форм у
промислових виробах. Основним методом біодизайну є метод
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функціональних аналогій, або зіставлення принципів і засобів
формоутворення промислових виробів та живої природи. Відбирати
необхідні і корисні функції і форми живої природи допомагає знання
проблем сучасної техніки і почуття промислової форми [1].
Людина завжди черпає ідеї, спостерігаючи за природою. У
минулому це відбувалося цілком природно. Але тепер, по мірі того як
проблеми дизайну все більш ускладнюються в зв'язку з глобальним
поширенням нових технологій, людство втрачає безпосередній контакт
з біологічним середовищем.
Дизайнери і художники завжди приділяли природі особливу
увагу, але їх погляди часто обмежувались романтичним прагненням
бути «ближче до землі» і відновити свого роду первісний рай чи
бажанням повернутися до «витоків» і уникнути влади, яка знеособлює
машини. Сьогоднішня біоніка займається не стільки формою частин
або формою речей, скільки можливістю дослідити, яким чином
відбуваються процеси у природі, зрозуміти взаємозв'язок частин,
існування систем [2].
Якщо в інженерно-технічній і архітектурній творчості є чимало
прикладів розробок, заснованих на вивченні законів і принципів
формоутворення в живій природі (біоморфології, біомеханіці), а також
вивченні поведінки живих істот в природі (етології), то в дизайні таких
прикладів дуже мало. Біодизайн – це, швидше за все напрямок дизайну
майбутнього [3].
Робота дизайнера з природними аналогами полягає не в
простому порівнянні, а у вишукуванні методів і способів технічного
моделювання біологічних процесів.
У поняття «Природа» багато дослідників викладають часто
різний та достатньо суперечливий сенс. Необхідно дати декілька
пояснень тим складовим цього об’ємного поняття, яке закріпилось у
сучасній науковій та популярній літературі [4].
Природа як сутність – сукупність законів за якими існує
матеріальний світ у просторі-часі. У цьому поданні «Природи», в ній
немає поняття конкретного об'єкта, а є те, що представляє собою
матеріально-просторово-часова єдність частини і цілого – континуум.
Для нього не існує миті, яку можна зупинити, вивчити і щодо якої ми
зможемо сказати, що Світ прекрасний. У Природі все пронизане
рухом, обміном речовиною, енергією та інформацією. Вона і будь-яка
її частина схильна до самоорганізації, збалансованість чинників
збурювання, прагне до стану динамічної рівноваги і ніколи не досягає
його рівноваги.
Природа як об’єкт сприйняття – це світ який сприймається та
аналізується
людиною.
Частина
сутності,
яка
підвладна
спостереженню, вивченню, спостеріганню, використанню. Частина,
яка вміщує людське життя, свідомість і т. д. У цьому сенсі це поняття
може бути як суб'єктивним, так і об'єктивним, а точніше здатне до
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роздвоєння сутності об'єкта сприйняття на об'єктивну і суб'єктивну
сутність. Об'єкт сприйняття не дорівнює, не тотожний сутності об'єкта.
Сприйняття людиною завжди багатше форми об'єкта, але бідніше його
сутності та структури. Свідомість завжди наділяє об'єкт властивостями
і якостями, якими не володіє ні Природа, ні її об'єкт. Вона прагне до
спрощення або ускладнення об'єкта сприйняття, але ніколи не буде
істинною по відношенню до його сутності.
Природа як об’єкт використання – це частина оточуючої
природи, яка відповідає потребам людини. Володіє корисними для
нього властивостями і якостями, які вона використовує для свого
соціального розвитку, пізнання самої природи через взаємодію з нею.
Природа як середовище – це частина «Природи» мінливої у часі
динамічної екологічної єдності, кругообігу (обміну) речовини, енергії,
інформації. Сукупність об'єктів у взаємодії, русі, зміні станів, що
забезпечують гомеостаз складових елементів середовища: біотопів,
біоценозів, екосистем, людини. На глобальному рівні це структура і
функція біосфери в єдності кругообігу речовини атмосфери,
гідросфери, літосфери. Місце проживання, еволюції життя і творіння
людини.
Єдине джерело інформації, яке ніколи не виходить з моди, – це
«Природа». В її біологічних і біохімічних системах вже вирішені
багато проблем, що стоять перед людством. За допомогою природних
аналогій проблеми людини можуть бути вирішені оптимально [1].
При проектуванні об’єктів промислового дизайну на основі
біонічної форми, дизайнер повинен застосовувати основні складові
поняття «Природа», а саме: природа як сутність; природа як об’єкт
сприйняття; природа як об’єкт використання; природа як середовище.
Спроектований об’єкт повинен максимально відповідати внутрішній
сутності самого об’єкта. Для цього дизайнер повинен максимально
часто вивчати та використовувати біонічні, біомеханічні та
біоморфологічні закономірності існування живих об’єктів. Це
дозволить
правильно
реалізовувати
способи
виготовлення
промислових об’єктів.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ДИЗАЙН – ВИМОГА ЧАСУ
Захарова Світлана Геннадіївна,
кандидат з державного управління, доцент
Класичного приватного університету
(м. Запоріжжя)
Екологічний дизайн – це створення екологічно доцільного місця
існування людини. «Сьогодні екологічний дизайн – це твердження
принципів екологічної етики і орієнтація на гармонізацію стосунків
людини з навколишнім світом». Іноді дизайнери під напрямами
екодизайну розуміють фітодизайн, дизайн меблів, одягу, інтер'єру,
проте питання стоїть ширше: об'єктами дизайну можуть бути будь-які
об'єкти, які пов'язані з діяльністю людини.
Екологічний напрям у дизайні виник у 70-х роках минулого
століття і орієнтувався на активний вплив дизайну на охорону і
відновлення природного середовища, тобто, на розробку нових
матеріалів і технологій, що не завдають шкоди довкіллю; максимальну
економію ресурсів і матеріалів; досягнення оптимального
співвідношення витрат при виробництві виробу і його довговічності;
використання альтернативних джерел енергії.
Згідно з думкою Ради з дизайну Об'єднаного Королівства,
«Екологічний
дизайн
припускає
стратегічне
застосування
дизайнерських прийомів, що задовольняють поточним і майбутнім
людським потребам без завдання шкоди довкіллю. Передбачається
перетворення продуктів, процесів, послуг або систем для запобігання
дисбалансу між обмінними процесами у сфері потреб суспільства,
захисту довкілля і, врешті-решт, відновлення вже завданого збитку».
Виробництво сировини, орієнтоване на стійкий розвиток,
повторна переробка матеріалів, екологічно чисті виробничі процеси
без використання шкідливих речовин користуються все більшою
популярністю.
До XXI століття дизайн остаточно затвердився як
найважливіший вид проектно-художньої діяльності. Проте проблеми
екологізації середовища й екологізації виробництва продуктів дизайну
поставили перед ним абсолютно нові завдання: на перший план
вийшло не стільки вдосконалення форми і функції виробів, скільки
формування нової структури потреб скорочення надмірної кількості
продуктів дизайну, перегляд матеріалів і технологій, економія
природних ресурсів, нешкідливі і безвідходні технології, вторинне
використання виробів, екологічний «кругообіг». Дизайн все частіше
звертається до питань екологічно раціональних розробок: «якщо Ви
залучені в проект виробу, Ви повинні зрозуміти, як виріб впливає на
довкілля. Щоб розробити життєздатні вироби, Ви маєте бути здатні
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оцінити яке рішення екологічно прийнятніше».
У світлі сучасних політичних подій і економічних реалій –
пріоритету добувних галузей, розвитку потужностей видобутку і
практично безконтрольного використання природних ресурсів
проблеми поховання ядерних і хімічних відходів – на перше місце
виходять питання, пов'язані із споживанням і збереженням хоча і
найбагатших у світі, але все-таки вичерпаних ресурсів нашої країни.
Сьогодні стоїть завдання мінімізувати дію людської діяльності на
природне оточення, і ця проблема також входить у сферу дизайну.
Проблематика екологічного дизайну стикається з різними
сферами наукового знання – починаючи від прикладної екології і
закінчуючи сучасними дослідженнями в області медицини і соціології.
Розуміння структури, ролі перспектив розвитку екологічного дизайну
можливо тільки за умови системного розгляду цього явища.

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
Близнюк Микола Миколайович,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв
Розвиваючись на основі вікових традицій, вироблених багатьма
поколіннями основним чинником творення середовища побутування
було й буде мистецтво красоти і зручності. По-іншому ми можемо
назвати це явище –дизайн середовища.
Екологічний дизайн (частіше вжавають «екодизайн»), в свою
чергу – це створення екологічно доречного середовища побутування
людини. Принципи екологічного дизайну сформовані на основі
принципів, які відносяться до самих різноманітних дисциплін, таких як
екологія, енергозберігання, ландшафтна архітектура й естетика.
У сучасному розумінні «екодизайн» – це складний науковопрактичний комплекс, що зачіпає науку, освіту, суспільно-практичну
та проектну діяльність. Провідними завданнями екодизайну є
поліпшення екологічної ситуації, шляхом створення нової культури,
щодо потреб та цінностей суспільства, через художні різновиди
об'єктів дизайну, вдосконаленням форми відносно функції, вибору
матеріалів і технологій з точки зору екологічних стандартів тощо [1-2].
На думку теоретиків дизайну О.І. Генісаретського, В.Ф.
Сидоренка, К.А. Кондратьєвої, предметний світ має стати носієм
нових функцій, які зумовлювали б екологічно відповідну поведінку
людини в суспільстві. До проблеми визначення ролі та місця
екологічної складової у проектній культурі зверталося чимало
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вітчизняних фахівців у галузі теорії та історії дизайну – В.Л. Глазичев,
В.Я. Даниленко, Л.А. Жадова, А.В. Іконников, В.Ф. Сидоренко, С.О.
Хан-Магомедов, О.В. Бойчук, Ю.В. Шатін та ін. [3-4].
Екологічний дизайн ставить собі за мету створити оптимальні
умови для задоволення першочергових потреб людини, не порушуючи
при цьому рівноваги в навколишньому середовищі. Таким чином,
основними компонентами цього виду дизайну є, як правило, житлові і
господарські надбудови, а також сільськогосподарські системи. Та
разом з тим екологічний дизайн передбачає цілісний підхід, і, в
принципі, об’єктами дизайну можуть бути довільні об’єкти, які
пов’язані з діяльністю людини.
Як правило екологічний дизайн направлений на організацію
якогось конкретного предметного середовища, яке можна представити
як окрему «дільницю». Мета дизайну – створення в умовах дільниці
систему, яка б функціонувала при мінімальному долученні енергії
збоку. В даному випадку прикладами служать природні моделі, які
можуть існувати на протязі довгого часу, не привношуючи
забруднення в навколишнє середовище і використовуючи природні
джерела енергії (перш за все Сонце).
Екологічний дизайн – це універсальний спосіб збереження
рівноваги між природним і людським факторами у будь-якій сфері
природокористування. На даний момент є багато самих різних
напрямів, в яких практикується дизайн, побудований на екологічному
підході і, одночасно з цим, використовують дещо інші методи, ніж в
пермакультурі. В число таких систем входять Натуральне
Землеробство, розроблене японцем Масанобу Фукуока (Natural
Farming), «Зелений» Ландшафт – система, автором якої є Роберт Курик
(Edible Landscape), Біодинамічне Сільське Господарство, засноване на
ідеях Рудольфа Штейнера (Biodynamic farming). Крім того
Екологічний дизайн (Environmental Design) викладається як окрема
дисципліна в багатьох західних університетах і коледжах, хоча треба
сказати, що їх підхід часто критикують через надзвичайну
академічність [5].
Всі ці найбільш різноманітні напрями існують абсолютно
незалежно один від одного і між ними навіть є деяка форма
конкуренції. Не дивлячись на це, усі вони так чи інакше практикують
комплексний підхід і сповідують певну екологічну етику, тобто
займаються екологічним дизайном.
Органічна єдність людини з довкіллям визначається естетичним
фактором. Турбота про естетичне перетворення навколишнього
предметного середовища, про підвищення художньо-конструктивного
рівня промислової продукції в умовах ринкових відносин набуває
важливого державного значення. Конструктивно-технологічний підхід
до справи у системі безперервної дизайн-освіти, зв’язок професійних
закладів дизайн-освіти з іншими освітніми установами є сьогодні
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надзвичайно важливим в реорганізаційних умовах культурного і
техніко-економічного процесу [6].
До розуміння поняття «екологічний дизайн» можна підійти,
розглядаючи
цілісно
декоративно-прикладне,
«промислове
мистецтво», тобто зробити спробу визначити ступінь взаємозв’язку
дизайну і декоративно-прикладного мистецтва. Фахова підготовка
повинна враховувати такий взаємозв’язок, як одну з передумов
забезпечення дизайн-освіти.
Отже, екологічний напрям дизайн-процесу в контексті
історичного розвитку та теперішньої практики, скеровує на сучасну
модель художньо-проектної діяльності, в котрій естетичний і
екологічний баланс можна досягти, вивчаючи досвід традиційної
культури та історичних способів будівництва з характерних ресурсів
для даної місцевості, традицій народної творчості, етнокультурних
цінностей притаманних кожному регіону.
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Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
На сучасному етапі розвитку вітчизняної вищої освіти в умовах
загальноєвропейських
інтеграційних
процесів
відбувається
становлення стандартів європейської освіти на теренах України.
Прояви цих процесів можна спостерігати на прикладі впровадження
Болонської системи, що передбачає кредитні системи, інваріантність
технологій навчання, нові моделі розвитку компетенцій тощо.
Безумовно, що основною метою в системі професійної освіти є
підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних на ринку праці
кадрів. Такий рівень може бути досягнутий лише за умов дотримання
вимог системи освітніх стандартів в професійній підготовці. Освітні
стандарти – це сукупність суспільних і професійно визнаних норм та
вимог до рівня підготовленості випускника системи вищої освіти.
Впровадження в навчальний процес міжнародних стандартів,
безумовно потребує подальшого осмислення та аналізу, особливо в
аспектах трактування термінології, оскільки іншомовні терміни, що
вводяться в методологію організації освітнього процесу, мають бути
узгоджені з вже існуючим вітчизняним термінологічним апаратом.
Наразі досить часто виникає ситуація використання одного й того
самого терміну у суміжних галузях з різним тлумаченням. В умовах
конвергенції міждисциплінарних зв’язків проблема термінології
загострилася ще й тим, що деякі терміни та поняття транслюються з
одних сфер у інші, де вони раніше ніколи не зустрічались.
В новому Законі України № 1556-VII «Про вищу освіту» від
01.07.2014 подається лише базовий мінімум термінів, що визначає
навчальний процес, його зміст та складові.
Наразі проблема полягає в тому, що зміни, які вносяться в закон,
відповідно передбачають певні зміни в понятійно-термінологічному
апараті. Одним із прикладів термінологічних протиріч є використання
базового терміну «модуль» різними ВНЗ України. Кредитно-модульна
система організації навчального процесу передбачає раціональний
поділ навчального матеріалу дисципліни на модулі (логічно завершені
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частини теоретичних знань і практичних умінь з певної навчальної
дисципліни). В нормативних документах українських ВНЗ бачимо
вживання таких термінів, як «змістовий модуль», «кредитний модуль»,
«навчальний модуль».
У методичних матеріалах «Вища освіта і болонський процес в
Україні» подано таке формулювання: «Модуль – це задокументована
завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної
дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується
відповідними формами навчального процесу.
У методичних рекомендаціях з розробки галузевих стандартів
від 2013 року Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН
України термін «модуль» взагалі відсутній.
В офіційних джерелах Міністерства освіти України термін
«модуль» як такий не зустрічається, але виникає словосполучення
«змістовий модуль – система навчальних елементів, що поєднані за
ознакою відповідності певному навчальному об’єктові». Дане
визначення найбільш широко вживається у офіційних документах
різних ВНЗ, хоча і тут є розбіжності.
У методичних рекомендаціях 2012 року, розроблених на базі
Львівського університету імені І. Франка,
в тезаурусі подано
вищеозначене формулювання, хоча при цьому в таблицях вже фігурує
не «змістові модулі», а «модулі змісту».
У структурно-логічній схемі проектування стандартів вищої
освіти України, що подано в публікації Дніпропетровського
«Національного гірничого університету» «модулі» як складові
структурні одиниці позиціонуються окремо від «змісту», хоча в тексті
присутній термін «змістовий модуль», його інтерпретація
відрізняється від визначення міністерства і виглядає наступним чином:
«змістовий модуль – комплекс навчальних елементів, що забезпечує
реалізацію запланованої компетенції бакалавра».
Отже, з вищеозначеного видно, що проблема стандартів не може
бути вирішеною без єдиної понятійно-термінологічної бази, що має
бути затверджена Міністерством освіти України і узгодженою згідно
вимог та специфіки навчання у ВНЗ. Звичайно, проблема розробки
стандартів вищої освіти значно глибша, але базовою точкою у
вирішенні
цих
задач
виступає
погоджування
понятійнотермінологічного апарату.
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ЖАНР НАТЮРМОРТ У ХУДОЖНЬОМУ НАВЧАННІ
Поддубко Костянтин Валентинович,
старший викладач кафедри дизайну
Запорізького національного технічного університету
Жанр натюрморт є наймолодшим з популярних жанрів
образотворчого мистецтва. Поряд з портретом, пейзажем, сюжетною
картиною натюрморт вважається найзатребуваною темою в таких
видах художньої діяльності, як живопис, графіка, скульптура,
декоративно-ужиткове мистецтво, дизайн. Зазвичай для вираження
свого задуму художники використовують підручні речі – тканини та
інші предмети побуту з національними ознаками, квіти та дари ланів,
що притаманні їхній місцевості. Тому жанр натюрморт можна сміливо
вважати справжньою енциклопедією предметного світу.
Художники завжди відтворювали у своих роботах певне
оточення, бо не можна уявити існування життя окремо від простору,
передати характерні ознаки історичної епохи, розповісти про народ чи
конкретну особистість, не задіявши навколишнє штучне середовище.
Однак тільки у ХVІІ ст. натюрморт виокремлюється як самостійна
тема, завдяки особливій увазі та майстерності живописців з Голандії та
Іспанії. З французької слово натюрморт перекладається як «мертва
натура», оскільки зображаються переважно нерухомі предмети.
За традицією в історії мистецтва виокремлюють два типи
натюрморту [3]. Перший, коли речі та предмети відображають
характерні риси свого власника. Такими є класичні голандські та
фламандські натюрморти – невелички новели, що розкриті через
посередництво образно значимих речей. Завдяки невимушеній
композиції у розміщенні об’єктів, створюється ефект тимчасової
відсутності людини.
Предмет як зміст творчості – такою є трактовка натюрморту
другого типу. Глячач має можливість милуватись кольором, формою,
фактурою та іншими якостями зображених об’єктів, завдяки тонко
організованій
побудові
художнього
твору.
Підкреслена
«виставковість» композиції спрямована викликати певну емоцію,
асоціацію чи алюзію з боку шанувальників мистецтва. В деяких
натюрмортах предмети слугують символами для вираження
філософських поглядів на життя.
Ми є свідками глобальних трансформацій у всіх галузях
життєдіяльності – політичній, соціальній, географічній тощо. Зміни у
суспільстві, немов у дзеркалі, відображаються у творах образотворчого
мистецтва. В наш час значно розширилась типологія жанру, в
натюрморт все активніше включається простір, як невід’ємна складова
образного задуму. Наприклад, дуже виразний напрям «натюрморт в
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інтер’єрі» надає художнику нових можливостей у побудові режисури
твору, у його пластичному та колірному рішенні. Все частіше у
камерний затишок натюрморту включається архітектура.
Завдяки бурхливому розвитку засобів масової інформації,
мистецтво стає все більш інтернаціональним за стилем. Натомість, у
творах справжніх майстрів завжди відчувається національний колорит,
що додає їхній творчості сили та переконливості. Інколи для
художника натюрморт – це єдина можливість «розповісти про час і
про себе» за допомогою символічних речей, своєрідною «езоповою
мовою» [2]. Розширюються традиційні межі, з’являються нові
відкриття – жанр залишається цікавим, востребуваним та матеріально
стимульованим (як приклад, захмарна вартість натюрмортів Ван Гога).
Неможливо перецінити значення цього жанру у художньому
навчанні молоді [1]. Тема «Натюрморт» є наскризною в усіх ланках
мистецьої освіти, починаючи від загальноосвітньої школи. Вона
опрацьовується на різних курсах (рисунок, живопис, декоративноприкладне мистецтво, скульптура, робота в матеріалі) та в різних
техніках, з застосуванням різноманітних матеріалів, як традиційних
так і новітніх.
Останнім часом існує судження, що натюрморт – це
«нескладний шлях», «легке копіювання натури», доступне «навіть без
початкової художньої підготовки». То хибна думка. Саме натюрморт
надає можливості для відпрацювання конкретних професійних вмінь
та навичок, для вивчення законів лінійної та повітряної перспективі,
для формування відчуття пропорційних відношень та колірної
гармонії, цілісного бачення та звички до аналізу і синтезу.
Цей жанр сприяє розвитку в початківців творчих здібностей, бо
тут більше свободи для експерименту та пошуку. Працюючи над
натюрмортом, вони повинні, насамперед, самотужки створити натуру,
поєднавши різні предмети в єдине ціле за певним сюжетом. Художник
моделює власний мікросвіт за законами мистецької доцільності:
нерухомі предмети надають невичерпні можливості для комбінування
за різними напрямами – у пошуку драматургії задуму та колірної
гармонії, у виборі характеру освітлення та простору. Жоден жанр
образотворчого мистецтва не несе подібного потенціалу для
самовираження, тому й ступінь відповідальності за кінцевий результат
є дуже високою. Таким чином, робота над натюрмортом поряд з
професійними навичками формує в молоді корисні риси характеру,
необхідні для успішної самореалізації у майбутньому.
ЛІТЕРАТУРА
1. Демиденко О.І., Поддубко К.В. Цілісність зорового сприйняття у
живопису натюрморту / О.І.Демиденко, К.В.Поддубко // Збірник
матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції «Дизайносвіта 2009» [за загал. ред. Даниленка В.Я.] – Харків: ХДАДМ, 2009.
95

Частина 2. - С.82-85
2. Хейл Р.Б. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение
пластической анатомии человека на примере рисунков великих
художников : пер. с англ. О.А.Герасиной / Роберт Беверли Хейл. – М.:
АСТ: Астрель, 2006. – 271 с.: ил.
3. Енциклопедичний словник юного художника [за загал. ред.
Алпатова М.В.] – Москва: Педагогіка, 1983. – 416 с.: іл.

КУРАТОР У ВИСТАВКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Манилова Ольга,
магістрант кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету.
Науковий керівник:
Білик Анна Анатоліївна,
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету
Куратор – це провідна особа виставкового процесу. Він повинен
володіти високим рівнем комунікації, адже взаємодіє з власниками
галерей, критиками, художниками та мистецькими центрами. Куратор
зобов’язаний привертати увагу соціуму, виносити на розгляд проблеми
сучасності.
Важливо зауважити, що куратор, будучи штатним працівником
або вільним куратором, повинен вміти подати свій проект достойно,
незважаючи на виділені йому кошти.
Правильна презентація інсталяції, картин, скульптур тощо, вміла
гра світла, вигідне розташування предметів, розумне використання
кольорів у виставковому просторі – це все зобов’язаний знати та вміти
куратор. Непродуманий та необережний крок може розвалити всю
концепцію виставки. Тому куратор повинен розуміти всю міру
відповідальності, яку на нього покладено.
На сьогодні існують такі види кураторської діяльності як:
а) незалежний куратор (вільний) – він необмежений у своїх діях,
повністю контролює проект та перебуває в ньому.
б) класичний куратор – штатний працівник, який виконує
замовлення інституції та повністю залежний від неї. Такий куратор
обмежений у свої діях, проте не завжди може повністю реалізувати
свою задумку.
в) фрилансер (freelancer) – може працювати в інституції та
незалежно від неї. Сфера його діяльності та можливості повністю
реалізувати свій проект без втручання набагато ширші, ніж у
класичного куратора [1].
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Існує ще такий вид як арт-менеджмент, що відрізняється від
кураторської діяльності функціональними обов’язками. Артменеджмент опікується сферою планування, організацією, мотивацією
та контролем, який зазвичай використовують у класичному
менеджменті. Типовим для арт-менеджменту є розповсюдженням
предметів мистецтва [2].
Професія куратора в Україні зародилася лише після
встановлення незалежності, тоді як за кордоном вона існувала ще
наприкінці ХІХ століття. Кураторство в Україні стало стрімко
розвиватися тому, що розвинена художня система вимагає оригінальну
та неповторну концепцію виставки, творчий підхід та швидкий
результат. Для цього куратору потрібний не аби який досвід та багато
років роботи в цій сфері [3].
Отже, професія куратора в Україні тільки розвивається та,
напевне, має майбутнє. Кураторство стрімко набуває популярності, та
в організації виставки посідає першу сходинку, тому як саме куратор
розробляє всю концепцію проекту, піднімає актуальні проблеми та
виносить їх на загальний огляд.
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Секція №3
ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА У ТЕХНОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРИ ПЛАВУЧИХ СПОРУД
ДЛЯ ЖИТЛА ТА ВІДПОЧИНКУ
Пишнєв Сергій Миколайович,
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри дизайну
Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова.
Пишнєва Єлизавета,
студентка Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова
Напружений сучасний темп життя потребує для людини
якісного відпочинку. Багато хто обирає для цього відпочинок на воді, а
дехто так цим захоплюється, що переносить усе своє життя до
плавучого будинку. Для багатьох сімей таке проведення часу стає
способом життя і розтягується на багато років. Плавучі споруди, що
експлуатуються в такому режимі, суттєво відрізняться від традиційних
яхт і пасажирських суден. У залежності від мети забудовника
архітектура плавучих споруд досить різноманітна. Характерним є
широкий діапазон конструкторських рішень – від невеличких
плавучих дач та розважальних установ
до штучних островівмегаполісів водотоннажністю мільйони тонн. Буквально кілька
десятків років тому дебаркадери сприймалися тільки як стаціонарні
баржи-причали, пришвартовані біля берегів водоймищ.
Плавучі житлові будинки і дачі є порівняльна новим напрямом у
відчизняном суднобудуванні. Проте плавучі будинки відомі давно як у
Європі, так і в країнах Південно-Східної Азії. Плавучі споруди і
житлові будинки поширені також у Канаді, США, в Голландії,
Фінляндії, Швеції, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії.
Наприклад, тільки в Голландії зареєстровано більше десяти тисяч
плавучих будинків. Плавучі будівлі швидко і міцно завоювали
непогані позиції в рейтингах продажів і симпатії в серцях любителів
відпочинку на воді. Їх використовують переважно в спокійних
закритих водоймах або на річках, а також, у затишних морських
затоках. Архітектура плавучих будівель постійно змінюються та
трансформуються. Зовнішній вигляд плавучого будинку напряму
залежить від задуму проектантів та розробників. В деяких випадках від
смаку та бажань замовника. Але усі плавучі споруді в основі мають
понтон, зазвичай виготовлений з залізобетону або сталі. Існують
самохідні та несамохідні плавучі будинки і це значною мірою впливає
на зовнішній образ об’єкта. Конструкція плавучого будинку
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передбачає все необхідне для його непотоплюваності. Передбачена
також комплектація радіоантенами, бортовим комп'ютером,
навігаційними приладами та іншим обладнанням.
Плавучі будинки для громадян країн СНД є новим видом житла.
В Європі плавучий будинок вже став нормою для голландців і німців,
канадців, мова не йде вже про США, Австралію. Вартість житла в
центральних кварталах та набережних міст, зазвичай, дуже висока.
Альтернатива цьому – установка плаваючої будівлі, яку можна
пересувати виходячи з комерційної необхідності [1, 2, 3]. Установка
плавучого будинку в центральній частині міста не потребує великих
капіталовнесків, а прибуток від роботи плавучого будинку, готелю,
плавучої лазні чи плавучого кафе буде більша, ніж наземної споруди.
Мобільність та менша налогова напруженість плавучого будинку
забезпечують його максимальну дохідність. Плавучі будинки, які
класифікуються як плавзасоби, дозволяють своїм власникам
економити на податках на нерухомість, не вимагають дозволу на
будівництво та при отриманні відповідного дозволу (оренди стоянки),
можуть розміщуватися навіть в історичному центрі міста. Для
реєстрації плавучого будинку потрібно договір купівлі - продажу,
технічний паспорт, посвідчення особи власника, ІПН, квитанція за
сплату держмита пропорційної типом судна. Після реєстрації
плавучого будинку в ДІМС отримується судновий квиток.
Розглянемо типові конструкції плавучих будинків. Багато може
сказати також етажність. The capsule hotel – незвичайний голландський
готель, розташований у Схевенінгені на бульварі на річці в Гаазі, являє
собою рятувальні капсули з нафтових платформ. У рятувальних
шлюпках -капсулах, там, де раніше могли розміститися 28 осіб,
сьогодні заселяють двох. Цей арт-проект бере початок з 2004 року.
Такий новаційний проект запропонував Денис Ауденжік, який
представив ночівлю у рятувальних капсулах як серйозну послугу [5].
Скромна ситуація, гамаки замість ліжок, ілюмінатори замість вікон і
сухий пайок замість сніданку.
Ще один приклад – плавучий готель на залізобетонному корпусі
з металевою надбудовою в чотири рівня, призначений для проживання
клієнтів в одномісних і двомісних номерах. У готелі передбачені
ресторан, кафе-бар, казино, конференц-зала, спортивно-оздоровчий
комплекс з сауною тощо. Готель розрахований на цілорічну
експлуатацію біля обладнаного причалу, у захищеній від хвиль
акваторії [4, 6].
Висновки:
1. Темпи і об’єми будування плавучих споруд для проживання,
розваг, відпочинку, роботи швидко зростають. З’являється багато
новаторських проектів, які дають зразки плавучих будівль з
унікальними формами та використанням нових матеріалів.
2. З архітектурних напрямів переважають конструктивістські
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рішення та техностиль з елементами біоформоутворень.
3. Стрімко зростає попит на плавучі будинки. Зростає кількість
проектних і будівельних компаній на ринку, які пропонують свої
послуги у цьому питанні. Водне середовище України починають
заповнювати не тільки плавучі готелі та ресторани, а й приватні
плавучі будинки, дачі та комплекси для розваг на воді.
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ФІТОДИЗАЙН ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА:
АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ ПРОБЛЕМИ
Сергеєва Наталія Вікторівна,
кандидат мистецтвознавства, доцент
Черкаського державного технологічного університету
У даний час, у зв’язку із погіршенням екологічного стану
великих міст, набуває все більшої актуальності питання проектування
та будівництва споруд із застосуванням засобів, які здатні
поліпшувати середовище безпосереднього проживання людини.
Показники штучної екосистеми приміщень є одним з основних
факторів, що впливає на здоров’я та безпеку її життєдіяльності в
сучасному мегаполісі. В даному контексті, фітодизайн житлового
середовища виступає у якості певного комплексу спеціальних засобів,
орієнтованих на підтримку комфортних умов людського існування у
нерозривному взаємозв’язку із природою.
Останнім часом можемо спостерігати значну зацікавленість
населення
новими,
екзотичними
кімнатними
рослинами,
використанням внутрішнього озеленення з метою естетичного
довершення того чи іншого стилістичного вирішення власного
мешкання. Квіткові магазини, численні інтернет-сайти та каталоги
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садових
спеціалізованих
центрів
заповнені
різноманітними
пропозиціями, здатними задовольнити найвибагливіші потреби. Разом
з тим, на тлі розмаїття сучасної популярної літератури з асортименту
кімнатних рослин та рекомендацій за їх доглядом спостерігається
недостатність професійних видань, з яких можна було б отримати
аналітичну інформацію саме щодо питань гармонійної взаємодії
дизайну інтер’єру як художнього проектування житлового сучасного
середовища з підходами та принципами залучення фітоматеріалу в
якості одного із засобів його формування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що подібною
проблематикою цікавилось широке коло науковців. Серед них
здебільшого біологи, дендрологи, архітектори. Предметом їхньої
дослідницької уваги став розгляд окремих, вузько спрямованих
аспектів, обумовлених специфікою сфери діяльності. Іншу групу
доступних джерел становлять описові, ілюстровані видання,
орієнтовані на загальний рівень споживання інформації. Переважно,
маємо справу з «рекламними» коментарями розробок інтер’єрів чи з
характеристиками
конкретних
фітокомпозицій,
які
вже
є
самодостатніми та не потребують особливого зв’язку з проектним
процесом середовища, у якому будуть розташовані. А отже, виникає
потреба систематизації та узагальнення наявного теоретичного та
практичного доробку, напрацювання важливих з позицій художнього
проектування узагальнень та висновків.
Зародження діяльності фітодизайну можна віднести ще до
далекого минулого – періоду єгипетської та шумерської цивілізацій.
Протягом багатьох століть вона розвивалась і удосконалювалась. Але,
лише наприкінці 70-х – початку 80-х рр. ХХ століття фітодизайн став
функціонально обумовленою необхідністю та почав пов’язуватися зі
спробами покращення мікроклімату внутрішнього середовища
будівель і споруд.
Одним з перших виокремити фітодизайн як самостійний напрям,
поєднати ботаніку і дизайн спробував відомий український вчений
A.M. Гродзинський. Він перший, хто ввів термін «фітодизайн»,
запропонував та обґрунтував його у своїй праці «Фітоергономіка»
(1984 р.). У межах фітоергономіки автор запропонував виділити три
самостійні наукові напрями:
• фітодизайн – наука про використання живих рослин в
замкнутих комплексах з метою поліпшення середовища проживання
людини;
• фітотерапія – наука про лікарські рослини;
• фітодієтологія – наука про раціональне харчування людини
рослинною їжею.
У якості основних завдань фітодизайну А.М. Гродзинським було
сформульовано та обґрунтовано наступні:
• гармонізація естетико-психологічного впливу;
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• поліпшення стану повітряного середовища;
• оздоровлення навколишнього мікроклімату;
• видалення шкідливих газів, пилу, диму і знешкодженні інших
фізичних, хімічних та біологічних забруднень;
• біоіндикація.
Таким чином, актуальність розгляду можливостей гармонізації
середовища життєдіяльності людини шляхом залучення засобів
фітодизайну є очевидною. Дане твердження обумовлюється
необхідністю компенсації недоліків житлового середовища шляхом
введення елементів природи в структуру інтер’єру та екстер’єру
житлових будівель; недорозробленістю наукових основ типології
озеленених просторів житлових споруд; доцільністю використання
озеленених просторів для підвищення комфорту проживання в
житлових приміщеннях. Одним з напрямів розвитку концепції такої
роботи може бути формування нового типу житлових будівель, в яких
озеленені рекреаційні простори стануть невід’ємною частиною
архітектури споруди і середовища проживання, утворюючи новий, що
розвивається по вертикалі, об’ємний міський ландшафт.
Залишаючи незмінним ставлення до корисності, заслуговують
на увагу розробки нового бачення естетики включення фітоматеріалу в
сучасні житлові інтер’єри, їх важливе значення в системі формування
композиційних акцентів, завершення стилістичного «окрасу»
помешкання, мобільні можливості змінювати загальний настрій та
візуально-емоційне сприйняття приміщення. Актуальність подібного
підходу пов’язана, не в останню чергу, і з становленням та все
більшим поширенням загальної екологічної культури людського
суспільства. Відбувається поступове переосмислення ролі як живої,
так і неживої природи в житті сучасної людини, формуванні її системи
цінностей та спрямуванні вектору подальшого розвитку світової
культури.

ПРОЕКТНАЯ КУЛЬТУРА ДИЗАЙНА СРЕДЫ
Королева Татьяна Владимировна,
доцент кафедры дизайна
Херсонского национального техничного университета
Роль дизайна изменялась во времени от нового вида искусства к
технологии с разным соотношением художественных и технических
знаний, дополняя их познавательными ценностями и образцами
поведения. Наука и техника несомненно вносят большой вклад в
развитие дизайна, который трудно переоценить, но при этом обладают
по отношению к дизайну определенными деструктивными силами.
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Наука и техника в современном обществе возвысились над человеком,
а технократическое мышление начинает утрачивать тот масштаб,
который должен характеризовать любую форму человеческой
деятельности, ориентированную гуманистически. Основная опасность
состоит в забвении того, что человек есть мера всех вещей. «Вторая
природа», формирующаяся в процессе бурного развития научнотехнического прогресса, грозит сегодня оказаться единственной, о чем
реально
свидетельствует
процесс
физического
вытеснения
естественной природы.
Возникший в 70-е годы экологический подход в дизайне, был
реакцией на стихию технологической революции. Его основной
задачей стала, прежде всего, охрана и восстановление окружающей
природной среды. Эпоха экологизации проектной культуры, которая
является
доминирующим
ценностным
ориентиром
третьего
тысячелетия, сопровождается осознанием в профессиональной сфере
морально-этической ответственности дизайнера перед обществом и
поисками профессиональных средств разрешения экологических
проблем. Это новое явление в проектной культуре, основной которого
является его культурно-экологическая направленность, стремящаяся
разрешить противоречия типа «интернациональное национальное»,
«традиции инновации», «специфическое универсальное».
Современность
возложила
на
проектную
культуру
необходимость сохранить целостность художественного сознания,
которое в эпоху технократии находится под угрозой уничтожения.
Проектная культура, связанная с творческой деятельностью человека,
объединяет научно-техническую и гуманитарную культуры на
качественно ином уровне и соответствует новому положению человека
в мире, его взаимоотношениям с окружающей средой.
Дизайн среды, получивший самостоятельность около полувека
назад, занял особое место в современной проектной культуре, когда и
потребители, и проектировщики осознали, что вся продукция
отдельных сфер дизайна взаимодействует между собой, создавая в
целом уникальное по значимости и широте охвата явление –
предметно-пространственную среду. Ориентация на человека со всеми
его потребностями и возможностями делает нерасторжимой и
нераздельной связь предметно-пространственных структур и
жизненных процессов. Это позволяет говорить о среде как о
«пространстве жизни», в центре которой находится человек во всем
многообразии форм деятельности и поведенческих процессов.
Сущность проектного отношения к современной предметнопространственной среде – сложной многокомпонентной системы в
том, что она состоит из архитектурных (пространственных),
дизайнерских (предметных) источников средового состояния
(атмосфера среды), которые концептуально неразрывны и все три
являются предметом проектирования. Любое проектное задание по
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средовой тематике строится на множественных предметнопространственных связях, которые ориентируются на человека,
поскольку среда трактуется как пространство деятельности – той
средовой деятельности человека, которую дизайнер стремится
превратить в «искусство жить».

ПРОЕКТНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА СТРУКТУРИ
КУЛЬТУРИ
Яковець Інна Олександрівна,
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну
Черкаського державного технічного університету
Феномен проектної культури в процесі її генезису та
теоретичного осмислення в останній третині XX ст. докладно
викладено в роботах В. Ф. Сидоренка. Філософське обґрунтування
цілого ряду питань проектної культури знайшли відображення в
дослідженнях М. С. Кагана, К. М. Кантора та ін. З позиції системного
підходу до художньої культури і проектної діяльності, розробленого в
працях М. С. Кагана, Д. Азрікан, Е. Григор’єва, В. Сидоренка,
О.Генісаретського, В. Глазичева, отримали осмислення принципи
взаємодії архітектури і дизайну, комплексне проектування
середовищних об’єктів, а також обґрунтована залежність естетичної
цінності дизайн-об’єктів від орієнтації на ціннісні структури способу
життя.
У зв’язку з посиленням світоглядної, технологічної сторони
цілого ряду професій соціально-культурної, соціально-педагогічної та
культурологічної спрямованості, поняття «проектна культура» стало
одним з основних понять наукового міждисциплінарного апарату і
набуло поширення в сучасній науці. Використовуючись у контексті
різних наук, цей термін наповнюється тим чи іншим змістом,
відповідним характером досліджень. Однак базовою основою виступає
осмислення феномену проектної культури як універсальної категорії
сучасного мислення, уявлення про проектування як універсального
типу діяльності; в середині 1980-х років це поняття стає одним з
найважливіших типологічних ознак культури, смисловим центром
нової концептуалізації в теорії дизайну [1]. За О. І. Генісаретським,
проектна культура «це і реальність проектованого середовища
проживання, і концепція, що визначає спрямованість проектних
зусиль, і система цінностей, ідеал, що живить самосвідомість
дизайнерського співтовариства, його творчий жест у ставленні до
життя» [2].
Нинішня криза в методології підготовки потрібних суспільству
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фахівців має потребу у перегляді освіти на рівні фундаментальних
підходів до відтворення фахівця як суб'єкта культури. У зв’язку з цим
йде пошук і моделювання нового образу культури, здатної
перетворювати різні знання та навички у форми діяльності, які вже
стали реальністю буття.
Дійсно, в житті щодня і щогодини, самі того не помічаючи, ми
ставимо і вирішуємо різні проектні завдання. Проектування, таким
чином, стає природною рисою нашої свідомості, поширюючись на всі
сфери людського існування. Конкретизуючи визначення проектування
як діяльність, мета якої «покласти початок змінам у навколишньому
штучному середовищі, що оточує людину», англійський теоретик
дизайну Дж. К. Джонс зазначає, що воно охоплює діяльність не тільки
конструкторів,
архітекторів
та
інших
«професійних»
проектувальників, але також адміністраторів, публіцистів, фахівців
прикладних наук, плановиків і економістів, вчених, політиків,
учасників рухів протестів, членів «груп тиску» – всіх тих, хто прагне
змінити форму і зміст виробів, ринків збуту, громадську думку,
закони, міських систем побутового обслуговування і т. п. [3]. Ця
реальність – проектність як цінність і зміст багатьох діяльностей і як
особливий тип і культура мислення – і є проектна культура.
Термін «проектна культура» ввійшов у вжиток наприкінці 1970х років в результаті розробки англійським вченим програми «Дизайн в
системі загальної освіти». У доповіді, присвяченій обговоренню
програми, завідувач відділом досліджень дизайну Королівського
коледжу мистецтв у Лондоні професор Брюс Арчер констатував факт
гуманітарної і природничої гілок освіти, які домінували в суспільстві і
розвивалися незалежно одна від іншої. Далі він вказав на реальне
існування третьої – проектної культури, яка нарівні з першою та
другою культурами (матеріальною і духовною) стала ефективним
важелем загального механізму соціально-економічних перетворень [4].
Б. Арчер і його колега по коледжу А. Крос назвали цю третю культуру
«Дизайном з великої літери» і визначили її як «сукупний досвід
матеріальної культури і сукупний масив знань, навичок і цінностей,
втілені в мистецтві планування, винахідництва, формоутворення та
виконання». Саме в такому розширеному розумінні дизайну і
міститься сенс, що дозволяє трактувати його як всю проектну культуру
і як частину фундаменту загальної освіти.
Дизайн своєю змістовною частиною вписаний у культуру, при
цьому є виразником певного світорозуміння, з особливостями якого
він пов’язаний. З позиції культурологічного підходу, що розглядає
дизайн-діяльність як феномен історико-культурної спадкоємності,
продукт інтеграції матеріальної і художньої культури, базову основу
проектної культури складає виявлення культурної ідентичності
сучасного
предметно-просторового
середовища,
звернення
середовищного дизайну до предметного світу матеріальної культури
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як відображення культурних традицій, його етнокультурної
своєрідності.
Таким чином, концептуальне осмислення ідеї проектної
культури та естетики дизайнерської творчості привело до розуміння
проектної культури як «типу культури», що лягло в основу
методологічної бази дослідження феномена дизайну та дає можливість
включити її до загальної схеми умовної структури культури:
матеріальна культура, духовна культура, художня культура, проектна
культура.
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ТЕКСТИЛЬНІ БРЕНДИ ДЛЯ ІНТЕР’ЄРУ:
АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ
Кальницька Вікторія Миколаївна,
викладач Харківської державної академії дизайну і мистецтв
Сучасний текстильний дизайн поєднує в собі різні аспекти
актуальних напрямів дизайну – високотехнологічність виробництва
поєднується з елементами ручної праці на кшталт вибійки тощо,
переосмислення традиційних мануфактурних технологій проявляється
в нових ультрасучасних принтах, новаційні матеріали та нові волокна
розширюють межі розуміння сучасного текстилю. Поряд із загальними
актуальними напрямами для галузі, набуває важливості аналіз
специфіки текстильних традицій у різних країнах, продукція яких є
найзатребуванішою на ринку.
Текстильна галузь України, на жаль, практично зведена нанівець
— мінімальна кількість підприємств виробників тканин найпростішого
асортименту, не говорячи вже про ексклюзивний текстиль для
інтер’єру. Відповідно результатом занепаду галузі стало заповнення
ринку іноземними текстильними брендами та масовим текстилем з
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країн Азії. Однак, відродження галузі можливе і для того, щоб був
результат необхідно досліджувати сучасний ринок в пошуках власної
моделі розвитку та утвердження на ринку галузі. В дизайні інтер’єру
для громадських закладів, за результатами моніторингу діяльності
дизайнерів, перевага надається європейським постачальникам
текстильної продукції. Для аналізу було обрано близько 50
текстильних брендів з різних країн світу, основним критерієм була
присутність на українському ринку текстильних виробів (відповідно
до заявлених каталогів вітчизняних дизайн-студій). Серед найбільш
затребуваних текстильних брендів були визначені текстильні
підприємства Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини і Франції,
менший відсоток на ринку представлений брендами з США, Бельгії,
Фінляндії, Швеції, Швейцарії, Нідерландів, Португалії та Туреччини.
Досліджуючи асортиментне наповнення брендів, було
встановлено, що основна увага приділяється виготовленню
декоративних тканин для інтер’єру (штори, портьєри, меблеві
тканини), текстильні шпалери, килими, білизняний текстиль, деякі
підприємства приділяють увагу і випуску готової продукції для
ресторанно-готельних закладів (рушники, халати, постільна білизна
тощо).
Проаналізувавши низку відомих та популярних текстильних
брендів від світових виробників, було визначено основні
концептуальні напрями, в яких працюють сучасні дизайнери:
- Ультрасучасний
–
концептуальний
напрям,
який
характеризується новаційними підходами до технологічних процесів,
сировини та застосуванням сучасних композиційних рішень, що
враховують досягнення сучасної проектної культури (Agena,
Kinnasand, Fuggerhaus, Indes, Kai, Missoni Home, Raulph Lauren,
Eijfffinger, Nya Nardinska тощо);
- Класичний – концептуальний напрям, який базується на
класичному асортименті тканин для декору та аксесуарів, відповідає
сучасним актуальним запитам споживачів та поєднує класичні
технології та технічні досягнення (Alhambra, Creative Fabrics, Designers
Guilt, Arte, Fishbacher, Harlequin, Vallila, Marvic тощо);
- Ексклюзивний – концептуальний напрям, який є
квінтесенцією історичних текстильних досягнень, ручних технік та
сучасних сировини та технології, застосовується ручна праця на
кшталт вибійки (Avigdor, Braqueni, CTS, Lizzo, Nobilis, KT-Exclusive,
Loris Zanca, Sandrson, Erre Erre тощо);
- Екологічний – концептуальний напрям, який враховує
екологічність сировинної бази, технології виробництва, колористики,
споживання та переробки (Kinnasand, Marimekko, Creation Baumann
тощо).
У результаті дослідження сучасного стану текстильного
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виробництва різними світовими виробниками було з’ясовано, що
основна частина європейських брендів має давнє історичне коріння й
існують на ринку вже довгий час (найстаріший бренд понад 200 років),
що безумовно надає продукції низки переваг, адже виробництво,
побудоване на традиціях, має більше можливостей для задоволення
потреб споживачів. Мова йде, в першу чергу, про сучасні візуальні
ефекти тканин, які виготовляються за різними напрямами на таких
підприємствах – повне перенесення рисунку тканини чи техніки до
сучасного виробництва, імітація візерунку чи техніки та використання
ручної обробки тканини після виготовлення промисловим способом.
Бренди, які були створені в останній чверті ХХ століття, в більшості
мають інші підходи до проектування й їх продукція представлена
ультрасучасними технологічними можливостями, які дозволяють
виготовляти текстиль у різних стильових напрямах – від класичного до
авангардного. І третій тип підприємств, в основу яких покладено
екологічно відповідальне виробництво. В цьому напряму діяльності
враховуються практично всі сучасні тенденції екологічного дизайну –
вирощування екологічно чистої сировини, мінімізація шкідливих
викидів під час виробництва, безпечне споживання та вторинна
переробка продукції.
Дослідження світових текстильних брендів показало, що
головний акцент у розвитку текстильного дизайну полягає у потужній
виробничій сфері, яка розвивається не одне століття. Давні традиції та
сучасні технології дають той вагомий результат, що дозволяє зберігати
лідерство на текстильному ринку не лише в Україні, але й у всьому
світі. Перспективи подальшого дослідження полягають у визначенні
актуальних тенденції в текстильній галузі, зокрема у виробництві
текстилю.

МОЗАИЧНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Кутузова Татьяна Юрьевна,
старший преподаватель кафедры дизайна
Херсонского национального техничного университета
 Эффектность лапидарных пятен красных, белых либо
черных квадратов вырвала художественное произведение из
обыденной суеты реального мира. С признанием «Черного квадрата»
открылись инородные горизонты в пространстве живописи,
зафиксировав, тем самым, иные измерения пространства во времени
вообще. Но в рамках традиционной живописи, по-прежнему,
распахивается окно в природу, очерчивая границы поэтического
взгляда. Авангардизм в дополнительности к классическому взгляду.
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 Городская среда современного города - поток мелькающих
картин мобильного пространства. Беспрерывная множественность
архитектурных единиц легко пропускаются взглядом, не претендуя на
отбор локальной выразительности места. В противовес процессной
форме города – мобильному пространству, историческая среда хранит
множество ансамблевых единиц архитектуры, предполагающих
завершенность формы как «затруднение» в преодолении пути, т.е. его
остановку.
 Моделирование городской среды как единой целостности
предполагает послойное разделение инородных пространств:
пульсирующих коридоров динамичной городской структуры и
созерцательную архитектонику доминант пешеходного пространства.
Мозаичное
взаимодействие
формирует
новую
целостность
качественно несопоставимых элементов городской среды: иерархично
упорядоченной классицистической застройки и мультимедийных
фрагментов мобильной потребительской среды.
 Архитектурная среда затягивает время, изменяя суть
пространства. Смена функциональных смыслов исторической
застройки
усиливает
символическое
значение
архитектуры,
идеализируя ее объекты и превращая их столпами городской
культуры. В преемственности обновлений городской среды
дозируются изменения пластики архитектурной массы. И тогда,
прослушивая метроном времен в пространстве исторических
кварталов, воссоздается сквозной образ Вечного города.

УРОКИ АРТ-ПРОЕКТОВ В НЕТРАДИЦИОННОЙ СРЕДЕ
Скрипникова Лариса Вадимовна,
старший преподаватель кафедры дизайна
Херсонского национального технического университета
В век развития информационных технологий, модные
направления в искусстве диктуют свои права в организации
проведения выставок, фестивалей, различного рода мероприятий,
используя нетрадиционную среду для презентации своих идей.
Организованное пространство улиц, участков, природной среды и
естественного
ландшафта,
крыш
домов,
заброшенных
производственных территорий заводов и фабрик, стали полигоном и
экспериментальной площадкой для зрелищ и выставок. Повальное
увлечение современным искусством и арт-проектами предполагает
создание «спасательного круга» из необходимых знаний и выработки
точки зрения, с которой мы можем это искусство воспринимать в
109

заданном временном пространстве.
В современном мире социальное содержание арт-проектов
является определяющим началом в становлении характерных черт
внутреннего и внешнего пространства общественных территорий для
проведения зрелищных акций с вовлечением зрителя в сам процесс
действия.
Арт-проект – одна из самых популярных форм выражения идей
современной общественности, но при всей актуальности, является
искусством одного дня, временным действием. Идеей арт-проекта,
чаще всего становятся актуальные, социальные темы: пороки
современного общества, внутренний мир человека, политика,
станковая картина, перформанс и инсталляции. Однако это не значит,
что традиционная выставка, состоящая из одних только картин, не
может стать арт-проектом, ведь основное в проекте – это идея. Любая
идея хороша, когда она коротка и презентабельна.
Организаторы арт-проектов, организуя выставки, используют
свободное пространство для современной экспозиции. Зачастую,
пространственная среда для проведения ярмарок, выставок и
фестивалей
является
открытой,
заставляя
зрителей
стать
соучастниками данного действия. Для раскрытия образного
содержания темы проекта, применяют различные художественные
средства выражения: световые и звуковые эффекты, цветовые
контрасты и формообразующие конструкции.
Нетрадиционное пространство, по сути – это место, которое
имеет свое историческое содержание, географическое расположение и
заполнение
формообразующими
элементами.
Формирование
внутреннего пространства, для выявления и разработки творческого
замысла проекта с концептуальным решением, требует от дизайнера
грамотного подхода и «оформления» выставки. Для этого нужно,
определить логику формирования пространственной структуры
объекта, выбрать композиционный прием и средства выражения,
чтобы не нарушить окружение своим вмешательством, а очень
деликатно реорганизовать существующую оболочку и придать новое
звучание пространству и выставляемым экспонатам.
Существующее архитектурное пространство музеев, с
устоявшим каноном экспозиции произведений искусств, является
одним из первых объектов для встречи «высокого искусства» и
концептуального его размещения. Музей, который имеет множество
функций: собирать, систематизировать и хранить произведения
искусств, является первым полигоном и арт-площадкой для
проведения культурных мероприятий. Важным фактором любого артпроекта, как средства комплексной информации, является эпатаж,
своеобразный
спектакль-зрелище,
дающий
материал
для
переосмысливания и размышления.
Средовое проектирование коснулось промышленных структур
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для реорганизации их внутреннего пространства в новые
ассоциативно-образные характеристики и культурные центры.
Реконструкция внутреннего пространства цеха со сложными
формообразующими членениями, восстановление индустриальных
конструкций с учетом их оригинальных функций, позволяет создать
неповторимый облик нового выставочного комплекса.
Выйти из тисков экспозиционной репрезентации удается с
помощью отказа от логики выставки в пользу другого принципа
производства пространства, в котором различные цивилизованные
парадигмы и коллективные аффекты сталкиваются в пространстве
размышления. В таком случае, выставка перестает быть набором
визуальных объектов; ее не смотришь и не разглядываешь, но скорее
испытываешь на себе концептуальную идею.

ОБЛАДНАННЯ ВАННИХ КІМНАТ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
Абрамюк Інна Георгіївна,
кандидат архітектури, доцент
Луцького національного технічного університету
Ванна кімната як приміщення особистої гігієни еволюціонувала
від первісних часів до сьогодення, постійно вдосконалюючись та
набуваючи різноманітних варіацій, а ванна як обладнання практично
не змінює своєї конструкції вже понад п’яти тисячі років.
Археологічні знахідки на території Індії дають підстави вважати,
що перша ванна датується V тис. до н.е. і мала вигляд керамічної
ємкості, яка за формою нагадувала сучасну лежачу ванну [1]. В
древній Японії існувала сидяча ванна, яка називалася фуро та була
подібна до бочкоподібної ємності із невеликою лавою в середині, під
якою встановлювалася дров'яна піч. А ось у античному Римі лежачі
ванни виготовляли із дорогого дерева, золота, срібла, мармуру та
бронзи [2]. В епоху середньовіччя ванна набула вигляду дерев’яної
діжки, розрахованої на одночасне перебування декількох людей, проте
дещо пізніше вона стала нагадувати чобіток, конструкція якого давала
можливість зберегти воду гарячою [2].
У сучасному санітарному вузлі, окрім ванн, передбачається
наповнення пристроями для забезпечення особистої гігієни, зокрема,
умивальником, унітазом зі змивним пристроєм (бачком), біде,
пісуаром (настінним, підлоговим), душовим піддоном, душовою
кабіною.
Розвиток науки та техніки, на межі ХХ – ХХІ ст. зумовив появу
нових матеріалів для виробництва обладнання ванних кімнат, що
відобразилося на їхній конфігурації та габаритах, зокрема, сьогодні
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широко використовуються ванни й обладнання із пластику,
склопластику, шаруватого пластику, вініпласту, коріану, литтєвого
мармуру, деревини і, звичайно, з акрилу [1].
Очевидно, що використання нових технологій, матеріалів,
креативний підхід дизайнерів до формотворення простору ванної
кімнати змінили традиційний вигляд як середовища в цілому, так і
окремих елементів сантехнічного обладнання. Новинки дизайну
обладнання ванних кімнат стрімко завойовують сучасний ринок
сантехнічних виробів, але серед дизайнерських та інженерних
розробок зустрічаються оригінальні моделі, які не мають аналогів.
Зокрема, основними інноваційними напрямами розвитку
обладнання ванної кімнати є: економічне використання водних
ресурсів; оснащення приладів сенсорними екранами для регуляції
температури води та додаткових функцій; використання новітніх
матеріалів й конструкцій; створення конструкцій для людей з
обмеженими можливостями.
Наприклад, гідромасажна ванна Jacuzzi Morphosis має форму
кола, яке надає повну свободу руху: лежачи або сидячи та відображає
концепцію пристосування до різних типів приміщень. Ванна Nirvana є
прикладом сантехнічного обладнання, основною функцією якого є
економічне використання води (на 60% менше). Особливістю ванни є
підсвітка із 360 світлодіодів, що створює оригінальне середовище для
релаксації. Дизайнер з Голландії Maren Hartveld створив «м'яку» й
теплу ванну із поліуретану і покриту спіненою гумою. Сучасна
розробка ванної компанією Senior Life створена для людей, що мають
труднощі з опорно-руховим апаратом. Влаштування прямокутних
вхідних дверцят у ванній дало створювати зручні ванни з комфортним
входом. Модель ванни, що закривається i-Sopod, призначена для
релаксації і відновлення сил. За допомогою сучасного електронного
оснащення з’явилася можливість програмувати не тільки освітлення, а
й вибір мелодії під час прийому ванни. Окрім того, модель забезпечена
прогресивною системою фільтрації. Інноваційною розробкою
сучасності є ванна Bathsphere дизайнера Олександра Жуковського
виконана у вигляді скляної сфери, підвішеної до стелі. повністю
Bathsphere визначається поняттям «простору в просторі». За задумом
дизайнера скляна ванна всередині оснащена електронікою, за
допомогою якої можна імітувати дощ, змінювати температуру,
вологість, світло, звуки і навіть запахи.
Особливістю гідробокса Inflatable Bathtub, в якому об’єднані
ванна й душова кабіна є потужний насос, що надуває вінілові стінки
ванної. Ще однією новинкою санітарно-технічного обладнання є Roboунітаз (REX FEATURES), який відчуває рух тіла за допомогою
інфрачервоного променя, що зумовлює піднімання або опускання
сидіння.
Інновації торкнулися й технічного наповнення середовища
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ванної кімнати. Наприклад, змішувач компанії Touch 360 Studio має
поверхню, яка переливається різними кольорами, а за допомогою
датчиків він виявляє місце розташування кульки-перемикача і
контролює температуру води. Новітня розробка Jordan Tomnuk
виконана у вигляді гнучкої рухомої стилізованої спіралі, оснащеної
сенсорним екраном для регулювання температури води. За допомогою
цифрового диска у моделі змішувача Smart Faucet можна виставити
час доступу до води в секундах, що дозволить економити водні
ресурси. Крім того, вмонтований сенсорний екран призначений не
лише для регулювання температури води, але й для отримання
електронної пошти, звірки часу і дати.
Підсумовуючи вище сказане, можна констатувати, що
дизайнери сьогодення все більше уваги приділяють поєднанню
інноваційних технологій та естетичних рішень при дизайн-розробці
обладнання ванної кімнати, створюючи унікальні, неповторні
предмети, які відрізняються своєю ергономічністю, економічністю,
енергоефективністю та багатофункціональністю. Варто зазначити, що
проаналізована підбірка інноваційних розробок в сфері сантехнічного
обладнання є лише частиною існуючих проектів, які продовжують
розвиватися активними темпами, урізноманітнюючи форми,
конструкції та естетику.
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ВЗАЄМОДІЯ ВІДКРИТИХ ДИЗАЙН-СИСТЕМ І СЕРЕДОВИЩА
(НА ПРИКЛАДІ ДИЗАЙНУ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ)
Скляренко Наталія Владиславівна,
кандидат мистецтвознавства,
доцент Луцького національного технічного університету
Однією з тенденцій сучасності є активне зростання інтересу до
сфери харчування. Цей процес відбувається не лише в контексті
задоволення біологічних (харчування, лікування) та естетичних
(відпочинок) потреб людини, але й у межах формування нової
культурної парадигми постмодернізму. Заклади харчування поступово
трансформуються у відкриті дизайн-системи, які тісно взаємодіють з
середовищем.
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Постає проблема проектування закладів нового типу, що
набувають властивостей середовища, використовують його ресурси і,
нарешті функціонують як цілісний організм-середовище. Окреслена
проблема ґрунтується на недостатньому вивченні властивостей
природного середовища, які можна залучити у проектний процес
інноваційних закладів як відкритих дизайн-систем. Природні ресурси
стають основою їх формотворення.
Метою роботи є виявлення специфіки взаємозв’язків
середовища і відкритих дизайн-систем. Завданнями дослідження є: 1)
дати загальну характеристику відкритих дизайн-систем; 2) виділити
види зв’язків при взаємодії середовища і дизайн-системи та навести
приклади. У якості об’єкта дослідження обрано інтер’єри закладів
харчування (лише відкриті дизайн-системи, що тісно взаємодіють із
природним середовищем і його ресурсами).
В основі структури відкритої дизайн-системи лежать здібності
переробляти речовинні, енергетичні та інформаційні ресурси
зовнішнього середовища, а також здатність переміщатися в просторі.
Здібності та особливості дизайн-системи внаслідок її відносної
консервативності досить постійні. Відкрита система органічно
пов'язана із зовнішнім середовищем не лише обміном речовини,
енергії та інформації, але і проявом свого відношення до її вимог. Це
відношення реалізується через поведінку відкритої системи або її дії,
пов'язані із змінами її структури і характером взаємодії елементів, що
входять в неї. Види взаємодії між дизайн-системою і середовищем
представлені прямими і зворотними зв’язками.
Прямий зв'язок забезпечує вплив середовища на дизайн-систему,
що дозволяє системі сформувати відповідну структуру і спосіб
функціонування. Одним із вдалих прикладів формування структури
закладу харчування є раціональне використання енергетичних ресурсів
природи. Наприклад, кухарі ресторану «Ель Діабло» (о. Лансароте,
Канарський архіпелаг, 140 км від узбережжя Африки) використовують
теплову енергію вулкану для приготування їжі. Заклад розташований
на пагорбі Тіманфайя і сконструйований як оглядовий майданчик з
столиками, розставленими по колу.
Природні об’єкти середовища також можуть визначати
структуру дизайн-системи. Так, ресторан Yellow Tree House в
Новозеландії [3] побудований навколо стовбура секвої, а заклад Naha
Harbor Diner на гіллястому дереві. Одним із ексклюзивних закладів
харчування є ресторан в найбільшому в Африці дереві баобабі Sunland
(відкритий у 1993 р.) [2].
Середовище визначає і структуру інноваційних закладів, що
побудовані під водою. Структура більшості таких ресторанів – це
прозорий обєм, занурений у воду відкритих чи штучних водойм
(підводний ресторан «Red Sea Star» (Ізраїль, м. Елатея) [1].
Зв’язок «середовище – дизайн-система» є потенційно зворотнім,
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тобто дизайн-система трансформується у середовище і стає ним. Тісні
звязки з природою і відсутність штучних конструкцій, що обмежують
таку взаємодію, призводять до появи закладів харчування, залежних
від природних умов (температури, клімату, руху повітряних мас тощо).
Заклади харчування у воді не мають конструктивно окреслених меж у
природному середовищі: відвідувачі знаходяться у воді. Прикладами є
ресторани, розташовані у воді підніжжя водоспаду курорту Villa
Escudero на Філіппінах та кафе у воді на Бора-Бора.
Рисами повноцінного середовища наділені підводні заклади.
Так, у Нью-Йорку в рамках рекламної кампанії великий басейн був
перетворений у підводний бар з барною стійкою, стільцями та
столами.
У межах взаємодії середовища і дизайн-системи, система може
відображати властивості середовища. Властивості води у твердому
стані є яскравим прикладом реалізації концепції формотворення
закладів громадського харчування (Нью-Йорк, Менхеттен; Дубаї;
Москва, Санкт-Петербург; Фінляндія; Швеція, загалом їх близько 20 в
світі).
У природному середовищі поверхневого шару літосфери
існують соляні (соляній копальні на глибині 250 м під землею у
м. Величка, Польща) і вапнякові шахти (ресторан Muru м. Лохья,
Фінляндія), які трансформовані у заклади харчування. Дія зовнішнього
середовища викликає відхилення параметрів відкритої дизайн-системи
від норми, тому відвідувачам потрібно надіти шоломи і флуоресцентні
куртки перед тим, як зануритися в підземелля.
Тривалий вплив середовища забезпечує пристосування дизайнсистеми до умов середовища, що змінюються, накопичує корисну
інформацію, за рахунок чого підвищує рівень організації дизайнсистеми. Природне середовище стає джерелом формотворення
відкритих дизайн-систем. Такі відкриті дизайн-системи розвиваються з
якісними змінами, із зростанням рівня організації. Кожен процес їх
становлення представлений як суперечлива єдність внутрішніх і
зовнішніх протиріч. Переосмислення співвідношення і ролі їх в якості
основи подальшого розвитку потребує формування концепції
відкритих систем у теорії та практиці дизайн-проектування.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО
ПРОЕКТУВАННЯ МЕБЛІВ
Литовченко Наталія Миколаївна,
викладач Черкаського державного технологічного університету
Створення меблів включає три основні етапи: дизайнерську
розробку проекту, конструктивну розробку виробу і втілення проекту
в матеріалі. Основи дизайнерської розробки базуються на правильному
відображенні у формі створюваного виробу усіх споживчих та
виробничих вимог.
У даний час основні етапи створення меблів здійснюють різні
фахівці – дизайнери (функціональне проектування), конструктори
(робоче проектування), технологи (технологічний процес).
Дизайнер меблів – це спеціаліст, що працює в галузі меблевого
виробництва, і поєднує в собі професійні якості художника,
конструктора, і технолога, які дозволяють втілювати творчі задуми та
створювати цікаві, оригінальні меблеві вироби, не порушуючи їх
ергономічних, технологічних і функціональних властивостей.
Проектуванню конкретного виробу чи набору меблів повинні
передувати встановлення та аналіз соціальних, функціональних,
ергономічних, технічних та інших вимог до даного виробу чи набору,
принципів та умов їх взаємодії з середовищем і людиною.
Перш ніж приступати до розробки форми і конструкції окремих
виробів меблів, необхідно встановити їх взаємозв'язок із середовищем,
комплексом усіх процесів життєдіяльності людини. Необхідно також
враховувати тимчасові зміни, що відбуваються в предметнопросторовому середовищі. Дія кожного фактора в різні часові періоди
неоднозначна, тому в процесі проектування необхідно враховувати
можливу динаміку життєвого циклу виробу на досить великих
інтервалах часу, що охоплюють або навіть перевищують тривалість
життя проектованих виробів, яка визначається часом від виникнення
творчої ідеї щодо створення виробу до зняття його з експлуатації.
Сказане означає, що проектування меблів повинно спиратися на
конкретні принципи і методи, які в цілому повинні бути об'єднані
загальною методологією.
Під методологією (від грец. methodos – шлях дослідження,
теорія і logos – вчення) розуміють вчення про структуру, логічну
організацію, методи та засоби діяльності [1, 63]. Методологія
проектування меблів – це вчення про форми і способи розв'язання
конкретної задачі – створення нових виробів меблів у відповідності зі
споживчими вимогами і з урахуванням виробничих можливостей.
Базисом власне проектної дизайнерської діяльності є
технологічне, функціональне і морфологічне проектування (під
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морфологією в дизайні розуміють матеріальну форму речі,
організовану у відповідності з її функціями). Специфіка мистецької
діяльності полягає в тому, що вона включає ці три види проектування і
визначається художньо-образним проектуванням.
Технологічне, морфологічне та художньо-образне проектування
– це не автономні процеси. Вони виступають єдиним блоком. Їх
відмінність носить методичний характер і ґрунтується на різних цілях
проектування. На окремих етапах той чи інший аспект може
домінувати, але всі вони зводяться в загальний дизайн-процес. Таким
чином, всі аспекти проектування взаємопов'язані і знаходяться в
залежності один від одного.
Метод дизайнерського проектування полягає в тому, що процес
формоутворення ведеться на основі виявлення і відображення зв'язку
форми виробу з усіма факторами. Якщо враховувати тільки художню
сторону форми виробу, то його виробництво може виявитися
нетехнологічним. Навпаки, облік тільки технологічності і
рентабельності виробництва може призвести до одноманітних і
нецікавих рішень форм, що в кінцевому рахунку веде до збіднення
людської культури.
Основним фактором, що впливає на формоутворення виробів, є
їх функціональне призначення. Найважливіше завдання дизайнера
полягає в поліпшенні споживчих властивостей виробів, тому при
роботі над формою вирішальне значення має забезпечення зручності
користування.
Функціональний зміст виробів укладений в певну матеріальну
форму. Якщо конструкція проста, форма більше залежить від
властивостей матеріалу. При ускладненні виробу збільшується
залежність форми від конструкції. Робота матеріалу в даному випадку
проявляється не безпосередньо, а через конструкцію.
Отже, форма промислового виробу пов'язана з його корисносуспільним змістом, який відповідає виробничим умовам,
економічним можливостям суспільства та його естетичним ідеалам.
Основні вимоги до меблів з функціональної, конструктивної,
техніко-економічної і художньо-конструктивної сторін визначаються
якісною характеристикою меблів, під якою розуміється комплекс
властивостей, які визначають її як продукцію народного виробництва і
споживання [2].
У процесі формоутворення дизайнер повинен вміло поєднувати
різні вимоги до виробу, вирішувати протиріччя між стандартними
умовами його виробництва та необхідністю створення подібного
предметно-просторового середовища. Для досягнення цілісності і
краси виробів необхідно не тільки враховувати вплив окремих
формотворчих чинників, але і вміти використовувати закономірності
побудови форми виробу, тобто закономірності композиції.
Спираючись на об'єктивні фактори формоутворення, дизайнер
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осмислює естетичні уявлення суспільства та з допомогою засобів
композиції досягає поставленої мети.
При розробці нових меблів, вимоги до них та аспекти
проектування розглядаються у взаємозв'язку як єдиний творчий
процес. Але вивчення і розгляд різних аспектів проектування
методично слід вести окремо [3].
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РОЛЬ СВІТЛА В РЕАЛІЗАЦІЇ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ЗАДУМУ
ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА
Сергієнко Олена Миколаївна,
старший викладач Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова
У сучасних умовах бурхливого розвитку і поширення різновидів
освітлювальної техніки та можливостей її використання, перед
дизайнером постає питання обґрунтованого вибору системи
освітлення, узгодженої за своїми функціональними та естетичними
якостями з цілісною колористичною композицією інтер'єру, з
урахуванням ергономічних експлуатаційних вимог. Оптимальний
вибір такої системи освітлення вимагає урахування багатьох факторів,
таких як: колірність світла, його технологічні властивості,
психофізіологічний вплив на організм людини.
Мета. Проаналізувати існуючі види джерел освітлення,
особливості їх використання, виявити закономірності впливу
різновидів джерел штучного освітлення на кольорову композицію в
цілому; простежити взаємозв'язок кольору та світла в інтер'єрі,
враховуючи психофізіологічні властивості сприйняття якостей
кольору.
Основний матеріал. Світло та колір нероздільні як причина та
наслідок. Розробки освітлювальних приладів, які сприйняють на
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кольорове рішення інтер'єру, пропонують нам такі види електричних
ламп:
Лампа накалювання – призначається для побутового, місцевого
та локального освітлення. Відносяться до джерел з теплою
тональністю, тому мають властивість змінювати зорове сприйняття
кольорів [3].
Галогенні лампи – широко використовуються для загального та
акцентуючого освітлення. Мають теплу тональність, їх спектр
випромінювання та сприйняття кольорів максимально наближені до
природного. Кольори предметів стають насиченими та яскравими,
ефектно виділяється блиск скла та металу [2].
Люмінесцентні лампи – джерела освітлення, які мають значну
яскравість і відповідну характеристику колірності. Такі лампи
відрізняються покращеним кольоровим спектром, який відносно чітко
передає холодні відтінки, але пригашує теплі насичені кольори [2; 3].
Світлодіодні лампи використуються будь-якої «колірності»
світла.
Мають
широкі
можливості
використання
та
багатофункціональність,
застосовуються
від
декоративного
мікроосвітлення до масштабних прожекторів на вулиці.
У реалізації задуму естетичного та комфортного освітлення
інтер’єру застосовуються види освітлення: загальне, місцеве,
декоративне, за допомогою якого можливо зонування інтер’єру та
використовувати комбіноване освітлення.
Правильно
встановлене
освітлення
здатне
не
тільки коректувати
геометрію
приміщення,
але маскувати і
акцентувати деталі інтер’єру. «Колірність» світла надзвичайно
важлива: при освітленні, в спектрі якого переважає блакитний,
чіткіше розрізняються контури предметів, створюється напружена
робоча атмосфера, низькотемпературне тепле випромінювання,
навпаки, викликає розслабленість та сприяє відпочинку [5]. Білий світ
передає кольори без спотворень, створює м'які півтони, відсутність
відблисків.
Висновки. Продуманий і обґрунтований вибір освітлення і
кольору навколишніх поверхонь – активний спосіб створення в
інтер'єрі різноманітного настрою, корекції геометрії архітектури та
зонування приміщення. В інтер’єрі бажано вживати комбіноване
освітлення залежно від зони приміщення. Наприклад, на робочому
місці переважатиме блакитний відтінок, в зоні відпочинку – теплі та
світлі тони. Дуже важливо враховувати параметри, що визначають
якості світла: колірну температуру та кольоропередачу. Вони залежать
від спектру випромінювання лампи: чим більш рівномірний та чистий
спектр вона має, тим ясніше розрізнення кольорів у світлі. Такі
властивості, як: різноманітний кольоровий спектр, регулююча
яскравість, рівномірний та чистий спектр, дають можливість повніше
реалізовувати дизайнерський задум.
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СВІТЛОВІ ІЛЮЗІЇ ЯК ІННОВАЦІЯ В ІНСТАЛЯЦІЇ
Михальчук Катерина,
магістрант кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету.
Якимчук Олена Володимирівна,
кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету
В умовах сучасних перегонів наукових досягнень та технологій
значно ускладнюються завдання дизайнерів. Вони мають не лише
представити сучасний проект, а й провести відповідне наукове
дослідження щодо його впровадження. Тому у сучасних умовах треба
бути, окрім практика, ще й науковцем.
Парадоксальним є той факт, що при наявності значної кількості
перспективних дизайн-технологій майже відсутня систематизована
інформація щодо них. Із багатогранного масиву альтернативних
способів створення ефектних інтер’єрних інсталяційних об’єктів
можна виділити світлові ілюзії. Вони стали популярними в реалізації
виставкових просторів, приміщень, архітектурних споруд серед
художників та декораторів, які займаються дослідженням
прогресивного розвитку світлотехнічних можливостей. Ілюзії мають
здатність специфічно впливати на людину, обманювати властивості
сприйняття та на психологічному рівні обмежувати відчуття простору
[1]. Для світлових ілюзій, задіяних в інсталяціях, характерна перевага –
відтворюватись у напівтемному приміщенні, де головним акцентом
виступають яскраві та кольорі відтінки світла, що менше, ніж за
секунду впливає на реакцію оточуючих [1].
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Серед широкого спектру світлових ілюзорних дизайнінсталяційних технологій можна виділити чотири основні групи:
світлові проекції зображення, світлові скульптури, побудова світла та
тіні в просторі, неонова матриця у стилістичному напряму «Tron»
(табл.1) [2].
Таблиця 1
Характеристика сучасних світлових ілюзорних інсталяцій
Вид

Світлові
проекції
зображення
(Бренд
Клімент)
[2]

Характеристика

Рекомендації

Способи експозиції
фотографій в оригінальних
умовах з використанням
розроблених 3Д-проекцій
на різних площинних
основах. Схожі на міражі,
створюються за допомогою
декількох великих
проекторів. Значна увага
приділяється ретельному
вибору місця для проекції,
так як у формуванні
підсумкового зображення
приймають участь як
текстура (фасади будівель,
крони дерев, стіни,
архітектурні споруди,
рельєфи ландшафтів, скло,
спеціальні екрани, вода),
так і проекція власне
зображення

Використовується
дорога апаратура, яка в
сумі має складати не
менше трьох проекторів.
Головним моментом є
використана основа, яка
залежить від якості
подачі, текстури,
корекції кольорів та ін.
зазвичай такі інсталяції
реалізуються в
екстер’єрному
середовищі.
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Світлові інсталяції, які
створюються за допомогою
променів світла. Робляться
Інтерактивна
отвори або прорізи у стінах,
побудова
координуючи таким чином,
променем
напрямок світла, які
світла
створюють оптичні ілюзії.
(Кріс
Таким чином простим
Фрейзер)
променем можлива
побудова та реалізація будьякого простору.

Світлові
скульптури
(Даете
Вегмана)
[2]

Проекція тіні або
відображення дзеркальних
поверхонь, спроектоване з
певного об’єкту, який
кардинально відрізняється
від отриманого зображення
за формою. Світлова ілюзія
утворюється за рахунок
використання спрямованого
світлового потоку під
певним кутом.

Ілюзія деформації простору,
отримана шляхом дії
Побудова
сконцентрованих світлових
світла та тіні потоків під певними кутами
в просторі
в білому середовищі з
(Джеймс
обов’язковим яскравим
Таррел)
акцентом. Світлові потоки
[2]
рухаються по спрямованим
отворам в інтер’єрних
перекриттях
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Світлові ілюзорні
інсталяції
розробляються лише в
певному просторі.
Важкість роботи полягає
в проектному рішення
отворів у стінах, які є
основою для
правильного положення
променів світла у
заданому середовищі.
Застосовується економ
варіант світлових
інсталяцій, тому що
використані матеріали,
текстури, джерела
світла, об’єкти є
простими та дешевими у
придбанні.
Використовується
замкнутий, темний
простір. Розміщення
інсталяції планується
біля стіни для отримання
певного результату.
Головним моментом в
інсталяції є ілюзія
сприйняття. Мета –
створення з простих
світлових потоків та
світлових площин різної
тектурної основи та
кольору для обману
зору. Реалізація
проходить лише в
інтер’єрному просторі,
певної заданої форми,
важка у відтворенні, але
ефектна у подачі.
Використовуються не
велика кількість
домінуючих джерел
світла, які виступають
акцентуючим фактором
у побудові інсталяцій.

Неонова
матриця з
проекцією
ультрафіолету в
стилістичному
напрямку
«Tron»
(Йенгимун
Чой)
[2]

Побудова ілюзії простору з
використанням
геометричної матриці із
сітки неонових ниток
різного кольору, що
утворюють площинні грані
з одночасним
застосуванням проекції
ультрафіолету

Важка інсталяція у
розробці та конфігурації,
конструктивному
рішенні, кольоровому
співвідношенні,
технічному оснащенні,
концептуальній ідеї та і
в фігуральному
сприйнятті. Напряму
залежить від
світлодизайну, а не від
побудови форми. Світло
вирішує форму, яка
будує її. Головна задача
в правильності
підібраних світлових
співвідношень.

Отже, в результаті проведених досліджень встановлено
відсутність систематизованої інформації щодо технологічних
можливостей дизайн-проектування інсталяційних об’єктів з
використанням світлових ілюзій. Виявлено чотири основні види
ілюзорних світлових інсталяцій з перспективою подальших
досліджень організації виставкових просторів, використовуючи
неонову геометричну матрицю з проекцією ультрафіолету в
стилістичному напряму «Tron».
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ПЕРЕДУМОВИ ВИЯВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ОЗНАК
СУБКУЛЬТУРИ ВОДІЇВ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
ХЕРСОНЩИНИ
Артеменко Марія Павлівна,
кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету.
Синякіна Вікторія,
магістрант кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету
Тематика створення естетичного та гармонійного організованого
простору салону громадського транспорту не нова, проте звернувшись
до цього питання, було виявлено, що дослідження потребує площини
перетину та відображення прояву культурних ознак у його оформленні
та декоруванні. Самобутність оздоблення деяких салонів громадського
транспорту, яка перш за все є проявом індивідуальності його водія,
наштовхує на думку про наявність субкультурних особливостей та
ознак у середовищі водіїв цих транспортних засобів.
Дослідженням розвитку культурних особливостей сучасного
суспільства займається значна кількість науковців (І. Зязюн,
М.Закович, В. Король, Р. Михайлова, А. Моця, Я. Левчук, І. Тюрменко
та інші), це пов’язано з тим, що на сьогодні, як влучно зазначено в
роботі [1], в суспільстві спостерігається «субкультурний вибух»,
розмиття кордонів домінуючої культури, яка все більше
перетворюється
на
«конгломерат
субкультур»
та
має
мультикультурний характер.
Загалом, за твердженням багатьох літературних джерел,
субкультура володіє рядом ознак, за якими її можна виділити серед
решти представників, а саме: картина світу та світосприйняття;
система цінностей; стереотипи; образ та стиль життя; манера
поведінки та спілкування; одяг; музичні вподобання; формування
особливостей оточуючого предметного світу тощо [4, 5]. Вказані
ознаки формуються під впливом демографічних, соціальних,
політичних, етнокультурних, територіальних та інших факторів [1].
Розглянувши різні варіанти визначення терміну «субкультура»,
автор роботи [2] пропонує наступне формулювання, а саме,
«субкультура» – це частина культури суспільства, що вирізняється
своєю поведінкою від більшості, має власну систему цінностей, мову,
манеру поведінки, одяг тощо.
Є. Лук’янова в ряді своїх публікацій розглядає та детально
досліджує субкультуру автомобілістів [3], яка з’являється із винаходом
автомобільного транспорту. Проте, слід зазначити, що в сучасних
умовах швидкого насичення суспільства автомобілями, коли кожна
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людина з легкістю може отримати водійські права та стати власником
транспортного засобу, вказана автором субкультура перетворилася в
масову культуру.
В окрему категорію можна віднести представників
автомобілістів, що керують громадським транспортом. Провівши ряд
спостережень у громадському транспорті Херсонщини, можна
стверджувати, що тут присутня необхідна для субкультури кількість
характерних ознак. Також, слід зазначити, що із збільшенням
децентралізації та віддаленні схеми маршрутів від обласного центру
збільшується й самобутність образу водія, яка безпосередньо
проявляється в оформленні та декоруванні оточуючого його простору
салону.
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Секція №4
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ГРАФІЧНОГО І
МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ДИЗАЙНУ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАРТИНКИ И ТЕКСТА
Сазонов Сергей Георгиевич,
старший преподаватель кафедры дизайна
Херсонского национального технического университета
ПИСЬМО, КАРТИНКА, ВРЕМЯ
Историческая взаимосвязь письма/текста и иллюстрированного
изображения
- самовыражение и коммуникация – важнейшие проявления
человеческого поведения;
- картина и письмо: единство происхождения, средство форм,
способов исполнения, материалов.
*музыка, танец, действо
-Божественное/сакральное/происхождение
письма/рисунка,
знака
 Позднеледниковый период
- магия знаков письма, слова и изображения
 Месопотамия: Нисага
Набу
 Египет:
Тот
 Китай:
Фуси
Цзан, Цзе
 Евреи:
«Божественное письмо»
 Ислам:
Бог создатель письма
- Божество власти
 Египетские иероглифы
 Законы Хаммурапи
 Монументальные надписи
 Арабская каллиграфия
- Привилегированные касты
 жрецы, писцы
 пифагорейцы
 кабалисты
 чернокнижники.
- письмо, знак – говорящий орнамент
- канонизация изображений
- амулеты
- знаки знаков, знаки смыслов
126

- второй иллюзорный мир
* иконоборчество, внешние символы нации, уничтожение
письменных сокровищ
РУКОПИСНАЯ КНИГА
- Письмо существует в условиях цивилизации.
Цивилизация не может существовать без письма.
 Развитие
государственности,
ремесел,
торговли,
промышленности, наук
- Нормализованная письменность (информационная или
сакрализованная) всегда сопровождалась картинкой.
- Изображение сопровождает, дополняет, наглядно разъясняет
текст.
 Изобразительное истолкование текста
 Образный комментарий к тексту
 Единство с текстом/гармония
- Рукописная книга – сакральное Слово.
 Храм, хранилище, ковчег завета
 Райский сад. Красота Истины
- хартья – путь смысла
- кодекс – храмоподобное жилище смысла
- Письмо стягивает смыслы. Иконическое изображение –
расширяет
- Письмо конкретно.
Изображение бесконечно в истолкованиях
ПИСЬМО КАК ИСКУССТВО
- передача информации и эстетическое воздействие через
эмоции, чувства
-монументальность и орнаментальность
 архитектоника
 каллиграфия и курсив
 орнаментация в ущерб информации
*Письмо – это прихотливое искусство живописать слово и
обращаться к глазу. (Брѐбеф)
ГАЛАКТИКА ГУТТЕНБЕРГА
- Революция сознания. Эпоха гуманизма
Задача:
 Контроль каноничности текста;
 Желание
сохранить
и
улучшить
предшественников;
- Секуляризация. Иные властители дум.
- книга не храм, а «частное жилище» текста.
- не «икон», а картина. Станковизация искусства.

достижения
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- в комнатах смыслов картины, украшения.
- сотрудничество двух авторов: текста и украшения.
- Романтизм и эклектика: адекватное прочтение и отражение
текста.
- Техническая революция
книга – товар
- И. Гуттенберг и И.Фуст
- Издатель, печатник, ремесло
 Дидо, Енсен, Бодони…Эльзевир
 Начитанный рабочий
- Книги по группам потребителей
- Искусство или шрифтовик. Дизайнер. Наборщик
*Лубок, комикс – книги для народа.
- модерн – стилизация, ансамблевость, эстетство/индивидуализм
- футуризм, конструктивизм
 поиск новых форм
 отказ от прямого иллюстрирования
 книга «машина смыслов»
- Книжное искусство – поле самовыражения для художника.
- Библиофилия: «цветок искусства», «искусство для искусства».
- Лисицкий. Предметно-визуальное единство
- Конструктивизм, инженерия. В. Маяковский, Д. Бурлюк, В.
Хлебников.
* парадокс модерна и футуризма
- умная книга не нуждается в иллюстрациях
- право иллюстрации на существование
 навязывание чужих представлений
 параллельный образ. Вольный, ассоциативный аккомпанемент
 многозначность образов
- иллюстрация как самостоятельная независимая партитура.
- наука. Журнал прибежище натурализма фотографии.
КНИГА КАК БЕГСТВО
- непреходящая тоска по иному миру «над вымыслом слезами
обольюсь»
- переживание многих жизней, преодоление сознания смерти
- стирание границ, «внутренние кино»
- бегство от информационных смыслов. «Смысловая нарезка»,
«чтение без мыслей»
- перечитывание
- визуальная поэзия, тактильное наслаждение
- книга художника
Поддержка и утверждение нравственного чувства
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ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА. ИНТЕРАКТИВНАЯ
 свобода выбора
 свобода сопровождения
 визуальная музыка
Индивидуализация мнения масс. Нет Богов. Нет авторитетов.
Книга лично для каждого.
- Новые непредсказуемые формы.
- Непредсказуемость социального/цивилизованного выбора
*Анархический социализм, фашизм.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПІДХОДИ В ТИПОГРАФІЇ
Храмова-Баранова Олена Леонідівна,
доктор історичних наук, професор кафедри дизайну
Черкаського державного технологічного університету.
Баштирєва Катерина,
магістрант спеціальності дизайну
Черкаського державного технологічного університету
Актуальність теми полягає в тому, що типографія – один з
фундаментів графічного дизайну, розвиток якого залежить від
експерименту. Деякі аспекти проблеми викладені в працях Еміля
Рудера, Яна Чихольда, Еріка Шпікермана та ін. Пітер Біляк в своїй
праці ґрунтовно проаналізував експериментальну типографію та навів
приклади європейського графічного дизайну, які можна назвати
експериментальними. Про історію розвитку експериментів в
типографії йдеться в роботах П. Шоу, Л. Соннолі, де аналізується
хронологія різних новітніх прийомів дизайнерів-типографів у ХХ ст.
Графічний дизайн – це художньо-проектна діяльність з
створення
гармонійного
та
функціонального
візуальнокомунікативного середовища. Графічний дизайн робить інноваційний
внесок у розвиток соціально-економічної та культурної сфер життя,
сприяючи формуванню візуалізації сучасності.
За висловлюванням В. Киричевського, типографія – це графічне
оформлення друкованого тексту за допомогою набору і верстки
(монтажу), проектування чи безпосереднє моделювання вигляду твору.
Типограф вибирає шрифт, установлює формати, набирає і верстає,
тобто формує елементи наборної форми зі складових елементів
сторінки. Просторова орієнтація тексту – ключовий і найбільш
творчий момент діяльності. У цьому змісті типографія є графікою
розташування, мистецтвом експозиції двовимірних форм на площині.
На мікрорівні типографія – це наука про роботу із шрифтами [1].
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З визначень і їх аналізу можна зробити висновок, що типографія
– це більше, ніж засіб для написання або набору тексту, це одна з форм
букви, якою можна виразити ідею, настрій, емоції.
Незважаючи на велику кількість нинішніх виразних засобів,
прийомів і технологій, типографія багато в чому залишається сутністю
графічного дизайну. Технології та інші засоби дозволяють відобразити
будь-яку концепцію, а також надають дизайну інноваційного рівня. На
думку Еміля Рудера, заняття експериментальною типографією, коли
майстерня перетворюється в лабораторію, дослідне поле, особливо
важливі, якщо типографія не хоче застигнути в прийнятих формах [2].
Експеримент «Зроблено руками» з власної ініціативи поставила
Тян-Мін Ляо, художниця з Нью-Йорка. Проект розроблено в стилі
футуризм. У ході експерименту Тян-Мін Ляо досліджувала
відношення між великими та малими буквами латинського алфавіту, а
в результаті отримала приголомшливі результати.
Типографічний експеримент Тян-Мін Ляо полягав у тому, щоб
нанести окремі елементи букв на руки темною фарбою і за допомогою
жестів створити з окремих фрагментів спочатку велику літеру, а потім
і рядкову. При цьому Тян-Мін обмежувала себе, а саме: пофарбовані
частини рук для кожної пари буквених знаків не повинні змінюватися,
їх потрібно було використовувати для обох варіантів написання, як у
верхньому, так і в нижньому регістрі. При цьому в деяких буквах, без
зміни малюнка на руці виходило створити варіант курсиву і
рукописний варіант, як показано на рис.1.

Рис.1. Типографічний експеримент Тян-Мін Ляо «Зроблено руками»
Тян-Мін створила 26 комплектів написання букв, і знятий
матеріал перетворила у GIF-зображення і зробила відео. На них добре
видно, як відбувається процес трансформації букв з одного варіанта в
інший. Виглядає це як якийсь магічний фокус, заворожує і захоплює,
незважаючи на те, що розум людини і без цього усвідомлює
візуальний зв'язок між буквами в різних регістрах [3].
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Було б цікаво побачити щось подібне щодо кириличного
алфавіту. Адже при подібних експериментах типографія виходить за
рамки звичного всім друку, статики. З’являється наглядна
трансформація за певною тематикою. Експерименти в області
типографії популярні як ніколи, адже типографія – це не лише
написання певних шрифтів, це можливість висловити свою
індивідуальність.
Один з таких експериментів – «Seque» – це проект
португальського дизайнера Джо Андрейд (João Andrade). «Seque»
(послідовність) є головною характеристикою шрифту. «Seque» –
результат довгої роботи дизайнера з різними формами і версіями
існуючих шрифтів. У загальній складності даний шрифт включає в
себе 360 символів, основні з яких коло, трикутник, лінія та їх
поєднання. Цей проект новий і сучасний, відображає один з поточних
трендів в типографії. Його можна використовувати для створення
логотипів абсолютно безкоштовно [4].
Сучасні технології відкривають нові горизонти для
експериментів в різних галузях дизайну, зокрема типографії. Нові ідеї
втілюються в життя, змінюють одна іншу. А це в свою чергу є
рушійною силою для розвитку графічного дизайну.
ЛІТЕРАТУРА
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3. 13DOORS.ru современное искусство [Електронний ресурс]: стаття
/ Режим доступу: http://www.13doors.ru/various/409-sdelano-rukamieksperimenty-v-tipografike.html.
4. Kartinca.ru [Електронний ресурс]: стаття / Режим доступу:
http://kartinca.ru/tipografika-posledovatelnosti/

ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛІТИПАЖНОГО МОТИВУ:
ВІД УТИЛІТАРНОЇ НЕОБХІДНОСТІ ДО ЗЛОВЖИВАННЯ
Жильцова Галина Володимирівна,
кандидат мистецтвознавства, асистент кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету
Важливим етапом дизайн-проектуання є пошук візуального
образу. Для спрощення цього процесу у сфері книгодрукування була
започаткована практика включення політипажів – сюжетнотематичних або орнаментальних зображень, розрахованих на
багаторазове застосування у різних виданнях.
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Історія систематичного запозичення графічних елементів
починається разом з розвитком книжкової ксилографії, коли цілі
фрагменти декору могли переходити від видання до видання незмінно
або у деякій мірі трансформувалися шляхом виготовлення нового
кліше з правленнями.
Однак сучасний зразок навряд чи можна назвати типографським
технічним терміном «політипаж», адже його носіями виступають вже
не дерев’яні кліше чи металеві пуансони. Фото та комп’ютерні
технології докорінно змінили процес друку, а тому і термінологія має
відповідати тенденціям часу.
Поряд з поняттям «політипаж» доцільно ввести інше поняття –
«політипажний мотив». Така необхідність обумовлена тим, що наявне
поняття належить до суто технічних. «Політипажний мотив» – вже з
розряду художніх, він відображає процес копіювання типових
графічних елементів та розглядає їх у площині наявного образного
ряду.
Використання даного поняття дає можливість побудови
логічного ланцюга трансформації сталих елементів типографського
оздоблення, не спираючись на спосіб технічного відтворення у
певному матеріалі. Поняття дає можливість поставити в один ряд
віньєтки та заставки часів Івана Федорова і типові елементи сучасного
графічного дизайну як дві фази розвитку одного засобу. Формування
стереотипних зображень, багаторазове повторне використання
задовольняє потребу у певному візуальному образі та спрощує процес
насичення композиції.
У сучасній практиці необхідним джерелом даного матеріалу
виступають так звані бази кліпатів, дингбатів та інших зразків типової
графіки. Вони сприяють формуванню різностороннього уявлення про
головні притаманні риси, доречні графічні техніки та засоби художньої
виразності у трактуванні певного образу. Існує два шляхи
застосування даних елементів – це беззмінне цитування або
використання у вигляді прототипу для власного образу. Перший,
зокрема, доречний при залученні емотиконів та піктограм, які мають
стійке семантичне трактування, закріплене за візуальною формою.
Другий шлях варто обирати з метою формування унікального образу
на основі наявного досвіду. Однак часто, коли обрано більш простий
метод, з’являються чисельні зразки тотожних елементів айдентики та
логотипів. На цьому етапі залучення політипажного мотиву
переходить у розряд плагіату.
Враховуючи загальнодоступність ряду політипажних мотивів,
нерідко трапляються випадки однакового їх використання різними
дизайнерами. Безперечно, політипажні мотиви мають служити
дизайнеру як допоміжні інструменти у ході створення різноманітних
об’єктів, проте вони не повинні без змін складати основну графічну
частину роботи. Такий підхід демонструє непрофесіоналізм, прагнення
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до пошуку легких шляхів вирішення проектних питань. У результаті
лише спрацьовує принцип прикрашання, натомість відсутня глибока
індивідуальна обробка графічного матеріалу. Суть полягає у тому, що
замовника та дизайнера нерідко влаштовує проект на етапі збору
матеріалу.
Світова та українська практика залучення політипажних мотивів
у сучасну площину дизайну знаходиться ще на етапі формування,
зустрічаються як влучні професійні зразки використання типової
графіки, так і цитування кліше, що обумовлює наявність зразків
різного рівня та вказує на необхідність більш глибокого опрацювання
теми. Також можливе налагодження певної електронної системи для
розпізнавання тотожних графічних елементів для широкого доступу.

ФЕСТИВАЛЬ «РУТЕНІЯ» ЯК ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
МИСТЕЦТВА КАЛІГРАФІЇ ТА ШРИФТУ
Шашкова Віра Юріївна,
аспірант Харківської державної академії дизайну і мистецтв
З 2009 року у Києві традиційно проходить Міжнародний
фестиваль каліграфії та типографії «Рутенія», головна мета якого −
створення середовища для спілкування каліграфів, типографів,
студентів мистецьких навчальних закладів, видавців та всіх, хто у
словах і книгах цінує не лише зміст, але й вишукану форму.
Організовують фестиваль Київський державний інститут
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
та Студентська асоціація каліграфів. До участі та співпраці
запрошуються художники, дизайнери, журналісти, фотографи,
видавці, педагоги і всі, хто цікавиться мистецтвом каліграфії та
типографії.
Популяризація та розвиток мистецтва каліграфії та шрифту, як
напрямку сучасного візуального мистецтва – основне спрямування
діяльності фестивалю. «Рутенія» поєднує в загальному просторі твори
й виступи представників різних традицій писемності та видавничих
культур, що сприятиме розвитку української абетки як самобутньої та
рівнозначної серед інших алфавітних систем.
Щоразу фестиваль проходить під певним гаслом, наприклад:
«Літера – дзеркало душі, створеної Словом» або «Буква – знак нації».
Цікавий той факт, що «Рутенія» поєднала у спільному просторі твори
та виступи знаних у професійному колі представників європейської і
східної традицій писемності, а також робіт молодих художниківкаліграфів, виконаних різними інструментами, матеріалами та
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техніками. Відомо, що основна програма фестивалю розрахована на
декілька дней, та складається з лекцій і майстер-класів відомих
художників-каліграфів, а також пленерних акцій і експромтів.
Як сказав один із організаторів фестивалю, художник-графік
Василь Чебаник, «у нас є держава, герб, прапор, булава, Конституція,
але шрифту нашого немає». Проте свого часу саме українською
кирилицею було написано цілий ряд яскравих історичних творів, що
значною мірою стало чинником у формуванні сучасної кирилиці, отже
іншою метою «Рутенії» є популяризація вітчизняних традицій
каліграфії, що за будь-яких інтеграцій визначають національні
особливості жанру.
Майстер-класи проводили відомі каліграфи, такі як Покрас
Лампас (Москва), Акбар Хурасані (Афганістан/Київ), Чен Чжоу
(Китай/Харків), Віталій Мітченко (Київ), Олександр Мікула (Київ),
Андрій Шевченко (Бердянськ), Вікторія та Віталіна Лопухіна (Київ),
Дмитро Растовцев (Суми), Кирило Ткачов (Луганськ), Марія Скопіна
(Санкт-Петергург) та інші. Заходи фестивалю зосереджено довкола
виставки робіт визнаних класиків і молодих художників –каліграфів,
графіків, дизайнерів. Разом з цим в експозиції, зазвичай, представлені
проекти шрифтових гарнітур, сторінки книг, арт-буки, естампи,
інсталяції та колекції інструментів, які належать до різних історичних
періодів і культур. Як зазначив в одному з інтрев'ю київський
каліграф Юрій Антонов, у письмі людство пройшло шлях від
предметного, крізь піктографічне, ієрогліфічне, складове, при цьому
поступово спрощуючись та відсікаючи зайве, воно дійшло до
алфавітних знаків. Буква, знак – це квінтесенція, вмістилище образу та
події.
Фестиваль «Рутенія» сприяє розвитку і поширенню української
культури каліграфії та типографії, зберігаючи при цьому душевну та
дружню атмосферу. Це найкраща можливість познайомитися і
поспілкуватися з усіма провідними шрифтовиками і каліграфами
України. Однак ідеться не тільки про спеціальну фізичну дисципліну
чи різновид малювання. Ці мистецькі практики уможливлюють
сполучення і взаємодоповнення візуального та текстуального образу,
тому не тільки сприяють вираженню деяких особливостей української
культури, але й допомагають розуміти та повніше залучати до
культурного обігу здобутки інших мистецьких традицій. Рівень
розвитку каліграфії та типографії зумовлює стан видавничої справи,
визначає якість друкованих і електронних видань. Тому найважливіша
мета фестивалю – поступ системи української абетки як самобутньої
та рівнозначної латиниці.
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СУПЕРЕКСЛІБРИС КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕПОХИ
Кондратюк Ірина,
магістрант кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету.
Науковий керівник:
Білик Анна Анатоліївна,
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету
Суперекслібрис (від латинського «super» – зверху) – переважно
герб власника, вензельні ініціали, монограми, емблеми, девізи,
витиснуті на оправі, а згодом на корінці палітурки [1, с. 32].
Було з’ясовано, що стрімкий розвиток книгодрукування та
бажання власників рукописних і друкованих видань позначити свої
твори власним знаком стали поштовхом до поширення
суперекслібрисів. Зазвичай суперекслібрис відображає інформацію про
першого власника книжкового видання, адже саме він позначав свої
твори власним знаком на палітурці, а іноді і на нижній частині
обкладинки.
У результаті дослідження було встановлено, що суперекслібриси
умовно можна поділити на три типи: геральдичні, вензелеві та сюжетні.
1. Геральдичний
суперекслібрис.
Його
створення
підпорядковане законам геральдичного мистецтва. Герб на
суперекслібрисі є знаком не тільки безпосередньо його власника, а й
роду, до якого останній належить. З'явився в Західній Європі в XV
столітті одночасно з книгодрукуванням. Найбільше поширення
отримав у XVIII столітті. Наприкінці століття використання
суперекслібрисів поступово зменшується у зв'язку з поширенням
традиційного друкованого екслібриса, а на початку XX століття
практично припиняється.
2. Вензелевий суперекслібрис складався з орнаментально
розроблених ініціалів власника. Відрізнявся витонченістю і виконував
естетичну функцію. Так як у буржуазії не було родових гербів, то
почали
поширюватися
вензелеві,
шрифтові
або
художні
суперекслібриси. До того ж, з технічної точки зору, вензелеві знаки
виконати було набагато простіше гербових.
3. Сюжетний суперекслібрис став найбільш популярним у XX
столітті та містив зображення пейзажів, архітектурних мотивів, різних
емблем, атрибутів, що характеризують діяльність, захоплення, смаки,
інтереси й уподобання, професію власника бібліотеки. Перші сюжетні
суперекслібриси могли містити написи, звеличували гідність власників
колекції. Сюжетні суперекслібриси не вказували на родову
приналежність.
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Для їх виготовлення суперекслібрисів користувалися шкірою
різноманітних ґатунків та розфарбувань. Використовували також
пергамент, замшу, телячу шкіру, різнокольорові сап’яни. На оправах
проводили тиснення золотом, блінтові тиснення, різьбу по шкірі.
Найпоширенішим прикрашанням оправи було ручне золоте тиснення,
за допомогою якого кришка палітурки вкривалася орнаментальним
візерунком з тонких ліній. Візерунок переважно відображав стиль
епохи [2].
Найбільшого розквіту суперекслібрис досяг у XVI – XVII ст. у
Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Україні. У цей час майстри, які
виконували замовлення, шанувалися нарівні з художниками книги.
З початку XIX століття суперекслібриси майже не вживаються: з
демократизацією книжкової справи переважати став паперовий
книжковий знак.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТИЛИЗАЦИЯ
В РЕКЛАМНОЙ ПРАКТИКЕ
Давтян Ануш Арамовна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры рекламы и дизайна
Воронежского государственного университета
Стилизация в рекламе – это намеренная имитация
художественного
стиля,
характерного
для
определенного
исторического периода или эпохи, национальной культуры, течения в
искусстве, конкретного жанра или автора, с целью продвижения
рекламируемого объекта.
В процессе стилизации дизайнеры воссоздают в рекламе
колорит определенной эпохи или создают рекламное произведение по
образу и подобию уже существующего в культуре, но в иных
(коммерческих, политических или идеологических) целях и контексте.
Цель рекламной стилизации – вовлечь потребителя в игру для
получения необходимого рекламодателю результата. Рекламная
стилизация позволяет ввести потребителя в заблуждение на начальном
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этапе коммуникации, и таким образом привлекает внимание к самому
сообщению и продвигаемому объекту. Игра заключается в том, что
потребитель распознает стилизацию и получает удовольствие от
процесса узнавания, угадывания.
Перегруженность информационной среды, многообразие
каналов коммуникации и источников информации рассеивает
внимание потребителя, в результате чего он успевает заметить далеко
не каждое рекламное объявление. Стилизация позволяет экономить
средства на рекламу, так как делает новое рекламное сообщение
узнаваемым за счет знакомых аудитории приемов, образов, элементов.
В рекламной практике встречается стилизация отдельных
элементов или всего произведения под конкретный художественный
стиль, под востребованные массовой аудиторией и, следовательно,
узнаваемые,
способные
стать
прецедентными,
культовые
произведения известных живописцев.
Стилизация в рекламе преследует не только эстетические цели,
но и является манипулятивным приемом, так как позволяет
рекламному сообщению стать чем-то большим, чем рекламное
сообщение. Здесь можно говорить о таком явлении, как «известность,
взятая на прокат», о расширение границ рекламного произведения, о
присоединении к нему другого, более важного в культурном плане
художественного контекста.
Стилизация в рекламе с использованием конкретных
художественных стилей применяется при разработке логотипа или
других элементов фирменного стиля, отдельных элементов или
композиции в целом визуальной рекламы, сюжета рекламного ролика,
иллюстрации, шрифта и т.д. Иногда рекламная стилизация
представляет собой серьезную трансформацию первоисточника,
переработку мотивов с сохранением лишь их внутренней сути.
Реклама использует богатые возможности стилизации под
русский и древнерусский стиль. Такая стилизация позволяет создать
иллюзию, что товар или иной продвигаемый объект обладает
богатыми национальными или историческими традициями, на которые
он без стилизации изначально претендовать не мог.
Сейчас популярна стилизация под советскую эпоху, с
использованием советской символики, атрибутики и стиля. В
рекламных сообщениях могут присутствовать визуальные элементы,
стилизованные под артефакты советской эпохи. Рекламные постеры
часто стилизованы под социалистический плакат.
Идеи для визуализации рекламные дизайнеры также черпают в
сюжетах великих произведений изобразительного искусства. Мы
полагаем, что популярность произведений искусства в рекламной
деятельности напрямую связана с тем, что они вызывают повышенный
интерес у массовой аудитории: картины успешно продаются на
аукционах, выставляются в музеях, а выставки вызывают немыслимый
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ажиотаж по всему миру. Популярность картин в рекламе обусловлена
их неповторимой художественной манерой. Они эмоционально
насыщенны, таинственны, аллегоричны, но самое главное –
узнаваемы. Если аудитория не знакома с произведениями
изобразительного искусства, то и стилизация в рекламе будет не
понятна. Потребитель не сможет оценить ее по достоинству. Кроме
того, следует обратить внимание на то, что рекламная стилизация
должна обязательно демонстрировать смысловую связь между
произведением искусства и рекламируемым товаром.
Наиболее востребованными в процессе рекламной визуализации
можно считать такие шедевры великих мастеров прошлого, как «Мона
Лиза», «Витрувианский человек», «Тайная вечеря» Леонардо да
Винчи, «Подсолнухи» и «Автопортрет с перевязанным ухом и
трубкой» Винсента Ван Гога, «Постоянство памяти» Сальвадора Дали.
Эти работы особенно часто претерпевают трансформацию и начинают
использоваться в совершенно новом художественном образе доля
рекламы самых неожиданных товаров и услуг.
Потребители рекламы положительно относятся к шедеврам
мировой живописи и на подсознательном уровне воспринимают
рекламное сообщение как удачное маркетинговое решение. На
эмоциональном уровне потребители отмечают, что стилизация делает
рекламу яркой, интересной и креативной. Но иногда на рациональном
уровне потребители усматривают в рекламной стилизации
кощунственное отношение к мировому художественному наследию и
культуре в целом. Когда «Джоконда» Леонардо да Винчи, к примеру,
украшает банку кофе, то возникает конфликт восприятия – человек
начинает испытывать противоречивые чувства, одновременно
оценивая рекламное сообщение, с точки зрения ценности рекламы в
свои собственных границах и как что-то вторгшееся в искусство,
корыстно посягающее на него. Начинают работать те ограничения,
которые накладывает на человека культура, и в оценке рекламного
сообщения начинает доминировать не оценка творческой
составляющей, а этические аспекты.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КРИТЕРІЇ
ОЦІНЮВАННЯ ДИЗАЙНУ ЛОГОТИПУ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР
Шумарова Дар'я Валентинівна,
аспірант Харківської державної академії дизайну і мистецтв
Як відомо, дизайнер має передбачувати майбутні наслідки своїх
дій та нести відповідальність за своє рішення, особливо у випадку,
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коли його проект перебуває на очах у світової аудиторії не один рік.
Створювати логотип для кожних нових Олімпійських ігор — це велика
честь і велика відповідальність для команди дизайнерів. Саме аналіз
минулого є важливою частиною при створенні майбутнього дизайну.
Успішне сприйняття логотипу Олімпійських ігор міжнародною
аудиторією в різні часи передбачає:
 високий рівень його функціональності, інформативності та
запам’ятаємості;
 суттєву відмінність від попереднього дизайну;
 високий ступінь впізнанності серед глобальної аудиторії
Олімпійських ігор;
 наповнення конкретним змістом;
 незабутні візуальні компоненти;
 гармонійне поєднання словесного знаку (назви столиці
країни, де відбуваються чергові Олімпійські ігри, та року
проведення) із зображувальними знаками;
 візуальне втілення ідей олімпізму — філософії, що звеличує
та об'єднує в гармонійне ціле якості тіла, волі й розуму;
 використання зрозумілих символів та образів (становлення
єдиної візуальної мови) з метою подолання труднощів у
спілкуванні людей, які належать до різних мовленнєвих
груп;
 здатність викликати стан емоційного піднесення: радощі
досягнень, що здобуті вольовими зусиллями, хвилювання і
очікування змагань;
 естетичну цілісність і самодостатність образу;
 діалог різних традицій;
 забезпечення гармонізації співіснування логотипу з
Олімпійською емблемою, що являє собою п'ять
переплетених кілець різного кольору;
 вдалу комбінацію кольорів;
 включення до логотипу елементів культури країни, що
організує подію;
 можливість логотипу залишатися актуальним через роки.
Світовий досвід показує, що найбільш ефективно всі ці задачі
вирішуються на основі взаємодії глобальної культури з одного боку і
національної культури країни, яка проводить Олімпійські ігри, з
другого. Дизайн Олімпійського логотипу в багатьох випадках
стилізований відповідно до особливостей, образу і культури країни, де
відбувається чергова Олімпіада. Таким чином, завдяки візуальним
комунікаціям
Олімпійських
ігор
відбувається
процес
інтернаціоналізації культури — збагачення культур на ґрунті взаємодії
і співпраці, всебічного розвитку кожної національної культури.
В контексті вимог і можливостей XXI століття з’являються нові
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відмінні риси дизайну логотипу Олімпійських ігор, такі як:
 перехід від механічності і суворої простоти модернізму до
природних форм (Афіни 2004);
 використання випадкових ефектів на основі каліграфічних
рукописних шрифтів (Сідней 2000, Афіни 2004, Бейджинг
2008);
 відчуття олівцевих нарисів або нерівномірних зображень з
метою створення ефекту присутності людини, що
відображає гуманістичну спрямованість філософії олімпізму
(Сідней 2000);
 трансформація форми елементів логотипу і відмова від
традиційної моделі мислення, в результаті чого при погляді
на логотип у людини виникає стан здивування і
пробуджується уява (Лондон 2012);
 ілюзія тривимірного простору (Турин 2006).
В
результаті
оцінки
порівняльної
важливості
всіх
вищеперерахованих критеріїв найважливішим критерієм оцінювання
дизайну логотипу Олімпійських ігор є неочікуване рішення, що є
контрастом до попередніх.

ІННОВАЦІЙНІ ДИЗАЙН-РОЗРОБКИ ПОДВІЙНОЇ УПАКОВКИ
СУПУТНІХ ТОВАРІВ
Приступа Ольга Василівна,
викладач кафедри дизайну
Луцького національного технічного університету.
Приступа Тетяна,
студентка
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Проектування упаковки на основі інноваційних розробок
зумовлює новий дизайн пакування. Нині це є найефективнішою бізнесстратегією, тому питання вирішуються в комплексі основних
маркетингових зусиль.
Цікавим і перспективним напрямом для дизайнерських розробок
є подвійна упаковка для супутніх товарів, що впевнено завойовує все
нові, різноманітні сегменти ринку. Це потребує вивчення та
ґрунтованого аналізу принципів формотворення існуючих зразків з
метою ефективного проектування конкурентоспроможної упаковки.
Сьогодні усе більше авторів приділяють увагу новітнім технологіям у
галузі пакування, що активно поширюються по всьому світу.
140

Фахівці галузі, працюючи над упаковкою, постійно відстежують
зміни в естетичних і технологічних вимогах, суспільстві, на ринку і
виробництві. Асортимент тари, що використовується для розміщення
товарів, постійно поповнюється новими видами упаковки, що дозволяє
розширити її функції, а отже, і зробити ще більш значущою в
торгівельно-технологічному процесі.
Сьогодні існує кілька видів дизайну упаковок, що пропонують
два супутні продукти, які повинні зберігатися окремо до моменту
споживання. Здебільшого, це питання формотворення вирішувалось
шляхом створення упаковки більш складної конфігурації та
зумовлювало підвищення її ціни.
Наприклад, пляшка з поліетилентерефталату у формі кулі від
Emergent Technologies і Plastic Technologies – пластмасовий контейнер,
що складається з двох відділень, в більшому з яких міститься рідина, в
той час як на дні знаходиться легка закуска.
Нижнє відділення створюється шляхом втягування основи,
утворюючи невелике заглиблення, в якому за допомогою
термозварювання розташовується й утримується тертям порційний
стаканчик, що містить твердий, гранульований або порошкоподібний
продукт. Це просте рішення насправді представляє складність для
виробництва.
Звичайно, альтернативний варіант – це вкладання контейнерів
один на другий і створення комбінованого продукту з використанням
термоусадочної етикетки.
Однією з перших компаній, що ефективно працює в цьому
напряму, є італійська Barilla. 2006 р. фахівці представили соуси та
макаронні вироби Pasta Barilla в новій здвоєній елегантній упаковці,
що складається з двох скляних баночок, встановлених одна на іншу і
упакованих в усадкову оболонку з ПЕТ. За нею почався випуск
подвійних пластикових стаканчиків з вкладишами, що легко
вставляються та створюють зручну для використання упаковку.
Чашка-вкладиш ідеально підходить для поєднання різноманітних
інгредієнтів. Дана розробка створена з метою полегшити використання
упаковки для свіжих або навіть перероблених харчових продуктів.
Залучення нових споживачів вкрай важливо для виноробів. У
скляної пляшки вина об’ємом 750 мл з’явилися конкуренти у вигляді
нових типів упаковки, головним чином покликані зробити вино більш
доступним для нових груп споживачів. У 2010 р. французька компанія
Château Roubine представила на ринок закриті фольгою, готові до
споживання 175-мілілітрові пластикові келихи на одну порцію,
виготовлені фірмою 1/4 Vin у Франції. Розширюючи ідею готових до
вживання порційних пластикових келихів для вина, в березні 2012 р.
компанія Stacked Wines LLC випустила упаковку для вина, що
складається з чотирьох зчеплених пластикових келихів для вина без
ніжки, встановлених один на одного і упакованих в термоусадочну
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етикетку. Найважливішим моментом у концепції Stacked Wines є
технологія Vinoware, яка об’єднує упаковку, виготовлену з ПЕТ із
захистом від кисню, з процесом наповнення і герметизації, який
видаляє кисень з вільного простору над продуктом всередині упаковки
і гарантує вакуумну ізоляцію, яка продовжує термін придатності
продукту до 12-14 місяців. Дана упаковка з чотирьох частин
компонується в одне ціле за допомогою перфорованої термоусадочної
етикетки з ПЕТ. Це добре продуманий дизайн, який продукує
нескінченні можливості і комбінації для його застосування.
Компанія BTC Concept (Франція), використовуючи кріплення
для пляшок BottleClips, створила інноваційну систему штабелювання
пластикових пляшок без усадочної етикетки. Концепція відповідає
новим моделям споживання: комбінація напоїв і закусок,
індивідуальна адаптація.
Головною інновацією в основі BottleClips є система кріплення,
яка інтегрована в пляшки методом інжекційно-видувного формування
ПЕТ, поліетилену або поліпропілену.
Як показує проведене дослідження, подвійна упаковка для
супутніх товарів завдяки своїй високій технологічності знаходить
успішне застосування у різних сегментах. Ринковий досвід свідчить,
що за рахунок виготовлення інноваційної упаковки обсяги продажів
товару можна підвищити.
У найближчому майбутньому очікуються нові розробки і
приклади дизайну подвійної упаковки для супутніх продуктів.
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Кремська Катерина,
магістрант кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету.
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кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету
Сьогодні, коли без брендів неможливо уявити сучасний
товарний ринок України, змінюється і роль пакування та етикетки,
необхідно не лише вразити глядача, а й затримати його увагу на
самому товарі. У зв'язку з цим застарілим є погляд на етикетку та
пакування як на різні елементи оформлення продукції, адже вони є
взаємодоповнюючими складовими певної концептно-композиційної
структури.
Зважаючи на широкий спектр країн-імпортерів вина в світі, для
кожної з них можна виділити основні характеристики композиційноколористичного компонування шрифтових та графічних елементів в
межах форми, конструкції етикетки і пакування. Доцільно розглянути
найбільші країни-імпортери та Україну.
Французька етикетка дуже часто здається найскладнішою для
сприйняття, оскільки там багато позначень, і всі вони французькою
мовою. Хоча, варто зазначити, не дивлячись на деякі складнощі, саме
етикетка французького вина дозволяє споживачеві дізнатися найбільш
повну інформацію про вино. Під час аналізу етикеток було виявлено,
що найчастіше на етикетці використовується пейзажне зображення,
переважно коричневого, чорного, кремового кольорів, шрифт дуже
лаконічний та стриманий.
Італійські етикетки багато в чому схожі з французькими, але в
них графічне зображення переважно
золотого,
коричневого,
чорного та білого кольору, розташовується фронтально або під
нахилом до текстового блоку. Шрифтова частина часто на кольорових
плашках, симетрично вирівняна відносно зображення.
Графічне зображення Іспанії, як і багатьох європейських країн –
це пейзажі, виноградники, споруди та селища, також присутні
зображення мазку пензля, портрети людей, зображення місцевостей,
колір не лише пастельний, часто використовується червоний та білий.
Шрифт переважає в етикетці над зображенням, використовується
рукописний, лаконічний, рублений та розташовується в центрі
етикетки або по колу зображення.
США відрізняється від європейських країн інформаційним
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наповненням етикетки, але традиції в композиції залишаються. У
якості графічного зображення: будівлі, пейзажі, краєвиди. Колір:
коричневий, чорний, кремовий. Шрифт:
поєднання
рубленого,
антикви та рукописного, золотого, коричневого, чорного кольору.
Графічне зображення Китаю, досить очікуване та своєрідне, а
саме, східні мотиви квітів, птахів, лотоси, пейзажі. Колір часто
використовується коричневий, золотий, чорний, тілесний, червоний.
Шрифт використовується традиційний – лаконічний, рублений,
золотого, коричневого, багряного, чорного кольорів. Розташовується
навколо зображення, вертикально на етикетці або по сітці загальної
побудови елементів. Вина Грузії, відрізняються від інших, на їх
етикетках дуже багато червоного та багряного кольору, графічне
зображення рідко використовується, але якщо є, то це поля, краєвиди.
Шрифт антиква, рублений бордового, коричневого, чорного кольорів,
та займає більшу частину композиції.
Етикетки Австралії сонячні та життєрадісні, вони включають
багато зображень звірів, птахів, моря, що не можливо уявити на
європейській етикетці. Дуже насичена графічна частина присутні всі
кольори, багато помаранчевого та жовтого. Шрифт в етикетці
другорядний, розташовується на кольорових плашках.
Африканська етикетка вина – це окрема традиція та історія, її не
можливо порівнювати зі стриманими та лаконічними рішеннями
Франції та Італії. ПАР можна пробачити багато кольоровість та
насиченість фарбами, це їх суть. У графічній частині переважає сонце,
пейзажі, будівлі, тварини, квіти, тощо.
Дуже насичена кольорова гамма, багато теплих відтінків, повна
взаємодія зі шрифтом. Графічне зображення етикеток Чілі – птахи,
тварини, квіти, гілля, пейзажі, тощо, присутня багато кольоровість або
однотонність зображення. Шрифт використовується лаконічний,
рублений, чорного, коричневого кольору або теплі відтінки. Він
підпорядкований графічній частині. Розвиток винної етикетки в
Україні склалося ще у ХХ столітті, пізніше з’являється колір та
емблема на етикетках, на сьогоднішній день вино реалізується в
основному з подвійною етикеткою: лицьова етикетка та контр
етикетка.
Завдання лицьової етикетки на вино – це візуальне
ознайомлення споживача з продуктом, формування першого враження,
і несення основної інформації про виробника.
Завдання контр етикетки на вино – розширена інформація про
продукт.
Матеріал для етикетки на вино – візуально – це фактурна
етикетка виконана в різних стилях, з щільного матеріалу, провівши
рукою по якому, ви можете відчути легку нерівність. Такий матеріал
найбільш популярний у виробника вин, тому що його вид надає вину
елегантності і віку.
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Отже, в результаті проведених досліджень розглянуто
колористичне рішення, закономірності та особливості шрифту і
графічної частини етикетки вин у різних країнах.
Вивчивши та проаналізувавши вплив кольорів у етикетці вина,
можна зробити висновок, що більшість країн надає перевагу
пастельній, тепло-коричневій гаммі. Мотивами для графічних
зображень служать виноградна лоза, краєвиди країни-виробника вина,
бокали, кухлі, квіткові рослини, рідше будівлі. В якості шрифту
зазвичай використовується рублений або шрифт антиква коричневого,
чорного, багряного та навіть білого кольору. Графічне зображення та
шрифт завжди підпорядковані один одному. Етикетки кращих вин
відрізняються строгістю, лаконічністю. Винятковістю композиції
відрізняються етикетки та пакування східних та південних країн
(Китай, ПАР), для яких характерне застосування багато кольоровості,
соковитості теплих відтінків, як у шрифтах так і в зображеннях.

FASHION-ФОТОГРАФИЯ
Сильчева Людмила Владимировна,
кандидат технических наук, доцент,
заместитель директора Института туризма и гостеприимства
(г.Москва),
доцент кафедры бизнес-технологий в туризме и гостеприимстве.
Игнатенко Владислава,
студентка группы 14М-1
Института туризма и гостеприимства (г.Москва)
Необходимо обладать сильным воображением, чтобы создать на
снимке убедительный образ, который сможет удержать внимание
зрителя. Однако не получится воплотить свою идею без знаний основ
фотографии. Стоит изучить правила постановки света и композиции, и
как настройки камеры могут повлиять на изображение. Практика и
ещѐ раз практика – залог успеха. Сделать простой, но наполненный
смыслом снимок – не просто. Сразу получится не у каждого. Стоит
начать с самого простого и, используя опыт, знания, постепенно
добавляйте новые смысловые элементы.
Fashion – фотограф должен оставаться в курсе последних
тенденций моды. Нужно обдумывать не только технические аспекты
снимка, но и использовать творческий потенциал для поиска
уникальных способов вдохнуть жизнь в материальный объект [2].
На сегодняшний день существует два ракурса или контекста, в
которых можно рассматривать фотографию данного жанра. С одной
стороны, понятие можно воспринимать достаточно узко. К примеру,
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fashion-фото может быть фото дефиле, разнообразных презентаций
одежды и аксессуаров различных домов моды, а может иметь и более
широкий смысл, характеризуя жанр «гламура», который царит на
любых глянцевых снимках [2].
Культурный феномен fashion-фотографии возник в начале ХХ
века. Именно в это время фотографирование начало набирать широкие
масштабы. И в связи с возрастающим интересом в фотосъемке,
изобретались новые способы сделать каждое фото неповторимым, что
не удивительно, ведь до этого люди не имели возможности так быстро
и качественно фиксировать действительность. Вполне естественно, что
на фотографиях в данный период времени оказало влияние течение
авангардизма, которое коснулось всех культурных сфер человечества
того времени. Рекламные агентства первыми оценили все плюсы таких
фото, и уже в 1920 году они стали использовать того для рекламы
продукции разного рода, практически вытеснив графику [3].
По достоинству оценили fashion-фото модные дома. И с ХХ века
они стали документировать все свои коллекции при помощи фото.
Конечно, фотограф, который занимался данным жанром, просто
обязан был быть человеком с особым видением мира, так как только
он мог придать фото неповторимый лоск. В основе эстетики фото того
времени лежала постановочная съемка. До сегодняшнего времени
подход к данному вопросу практически не изменился.
В тот же период времени возникли модные журналы, которые и
стали основной сферой применения жанра. И для того, чтобы фото
определенного фотографа попало в такой журнал, нужно было очень
постараться, так как жанр набирал обороты, рождая новых
специалистов с креативным мышлением.
Что касается основных тенденций fashion-фото, которые
прослеживаются и в современности, то они были сформированы в
1970-90-х годах. В это время в искусстве доминировали идеи
постмодернизма.
Здесь
и
смогла
разгуляться
фантазия
фотохудожников, которые мыслили нестандартно и дерзко.
Количество провокационных, сложных кадров с аллюзиями и
ассоциациями было огромно [1]. Поэтому не удивительно, что
современные фотографы с удовольствием используют в fashion-съемке
наработки своих предшественников, так как они давно перешли из
разряда обычных фото в разряд канонов мировой фотографии.
ЛИТЕРАТУРА
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ЕМБЛЕМА ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Саранчук Тетяна,
магістрант кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету.
Артеменко Марія Павлівна,
кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету
У сучасному світі значення реклами та іміджевої політики в
презентаційній діяльності освітніх закладів з кожним днем зростає,
про що засвідчується в ряді наукових публікацій останніх років [1, 2].
М. Поплавський у своїй роботі зазначає, що нині ринок освітніх послуг
насичений ідентичними пропозиціями та конкурентною боротьбою,
тому автор вважає необхідним забезпечити навчальним закладам
належний рівень комутаційної діяльності та використовувати її для
формування іміджу та соціального престижу ВНЗ [3].
Звернувшись до питання презентації ВНЗ своєї діяльності, на
першому етапі досліджень було вирішено розглянути приклади
ідентифікації себе на ринку освітніх послуг найрейтенговішими
навчальними закладами світу. Як виявилось, понад 40 % таких ВНЗ за
версією QS World University Ranking [4] знаходяться на території
Західної Європи.
Традиції розвитку університетської справи на цій території
своїм корінням уходять в історію Середніх віків. Для подальшого
аналізу з метою виявлення характерних презентаційних принципів
комунікаційної діяльності, що є запорукою формування позитивного
іміджу ВНЗ, було обрано десять найстаріших університетів Західної
Європи, що були створені в епоху Середньовіччя та активно
функціонують до наших днів. А саме, Болонський університет,
Оксфордський університет, Кембриджський університет, Університет
Саламанки, Падуанський університет, Неаполітанський університет
імені Фрідріха II, Університет Сієни, Вальядолідский університет,
Університет Коїмбра та Університет Мачерата.
Графічна складова презентаційного ряду зазначених навчальних
закладів базується на емблемі або гербі університету, що являє собою
змістовне посилання до суспільства за допомогою форми, кольору,
текстових блоків, додаткових графічних елементів тощо.
Форма та колір емблеми є одними з основних характеристик
ідентифікаційних знаків, оскільки сприймаються глядачем при
першому погляді, тому саме вони мають нести базову концептуальну
складову, задавати основний тон та відображати головну ідею
освітнього закладу та навчального процесу.
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Основними формами емблем європейських ВНЗ епохи
Середньовіччя є геральдичний щит та печатка. Нетрадиційною за
формою з точки зору геральдичних традицій є емблема Університету
Коїмбра, яка представляє собою овал з загостреними кінцями або так
звана форма «маркіз», що більш вживана в дизайні ювелірних виробів.
Щодо кольорового рішення емблем навчальних закладів, які
виникли у зазначений проміжок часу, можна сказати, що домінуючим
є монохромне вирішення. Проте, слід зазначити, що зустрічаються
також як ахроматичні, так і хроматичні варіанти. Розподілення
кольорової палітри, що використовується в ємблемах середьовічних
університетів демонструє перевагу червноних, жовтих, білих та
чорних кольорів. Так 100% емблем містять білий колір, 70% червоний,
50% чорний, 30% жовтий, 20% зелений і синій, 10% помаранчевий та
блакитний.
Текст не є головним чи обов’язковим елементом емблеми
навчального закладу епохи Середьовіччя. Проте доволі часто на гербі
університету містеться назва навчального закладу. ЇЇ розташовують на
зовнішній частині емблеми за контуром. Наприклад, щит Оксфорда та
печатка університету імені Фрідріха II. Це зумовлено впливом
геральдичних традицій XII – початку XIV століття. Також, подекуди
текстовий блок емблеми ВНЗ включає гасло або девіз університету.
Загалом, за характером розміщення тексту можна виділити емблеми
без тексту, з розміщенням тексту за контуром або з центральним
розміщенням текстового блоку.
Відмінною рисою графічних складових емблем навчальних
закладів епохи Середньовіччя є домінуюча роль об’єктів предметного
світу та антропоморфних образів. Здебільшого герби містять
зображення засновників, покровителів, святих. Стилізовані персонажі
оточені предметами – короною, скіпетром, ключами книгами, а також
елементами архітектури – баштами, колонами тощо.
Вказані навчальні заклади в презентаційній діяльності свого
ВНЗ до сьогодні притримуються традицій, які були закладені ще на
етапі заснування. Всі елементи сучасного фірмового стилю базуються
на графічній складовій емблеми або герба, яка є відображенням
багатовікової історії та статусу. Це стосується не тільки стилю
графічних елементів, а й їх форми та кольору.
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культури і мистецтв як запорука його успіху/ М.Поплавський //
Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту
журналістики і міжнародних відносин Київського національного
університету культури і мистецтв. - № 1. – У 2-х ч. – Ч. 2. – К.:
КНУКІМ, 2013. – С.116-121.
4. 2014-2015: рейтинг ВУЗов Мира от «QS». - [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.educationindex.ru/article_qs-world-ranking2014-2015.aspx
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1. Период развития 3D технологий условно можно разделить на
четыре этапа, начиная с 60-х годов XX века и заканчивая нашим
временем, рождением трѐхмерной графики.
 1960 год – рождение основных методов и алгоритмов
моделирования простейших форм.
 1970 год – разработка реалистичных форм за счет
текстурирования и наложения цвета.
 1980 – год моделирование и визуализация объектов, за счет
трассировки лучей и наложения света.
 1990 – год усовершенствование 3-D технологий,
взаимосвязь человека и компьютера.
История 3-D графики берет свои истоки с середины XX века.
Основоположниками понятия «3-D графика» становится ряд ученых:
Уильям Фетер (основатель 3-D графики), Айвен Сазерланд
(родоначальник векторной графики).
Айвен Сазерланд еще студентом создаѐт программу для
рисований «Scetchad». 3-D графика начинается с точки переходящей в
линию. Его последователями становится ряд американских ученых,
которые начинают работать с пространством. Временной этап 19601970 года характеризуется активностью роста 3-D графики и первых
попыток моделирования предметов в пространстве.
1970 год начинает новое десятилетие технологических
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открытий. Американский ученый Эд Кэтмул смоделировал кисть
собственной руки, используя полигоны. Благодаря его методам,
сегодня мы знаем о полигональном моделировании, которое во многом
упрощает процесс проектировки и создания 3-D объектов. Появляются
первые компьютеры, Америка активно поднимает машинную
индустрию. Возникает так называемая «Силиконовая долина».
Активность технологического процесса повышает свои возможности
за счет параллельного развития компьютера. 3-D графика усложняется
и открывает новые горизонты.
На смену векторной графике приходит растровая графика.
Основным элементом растрового изображения является точка. Если
изображение экранное, то эта точка называется пикселем. В
зависимости от того, на какое графическое разрешение экрана
настроена операционная система компьютера, на экране могут
размещаться изображения имеющие 640х480, 800х600, 1024х768.
Благодаря растовой графике и имеющихся параметров для создания 3D пространства, американские ученые приходят к аниммированию
предметов. Вчерашний статический кубик превращается в
динамическую композицию.
В третим этапе обьектам придаѐтся форма и визуальная
реалистичность.
80-е
года
происходит
усовершенствоание
компьютеров и разработка новых процесоров, которые ускорят работу
с 3-D объектами. Ученые минимализировали обьем и привели
компьютеры в законченный вид. На основании таких технологических
достижений в мир внедряется компания Power Animation, которая
занимается разработкой программного обеспечения. Еѐ активный и
прогрессивный технический рост открывает компьтерному миру
программное обеспечение Maya, обьединившее три компании.
Программа занимается компьютерной графикой, анимацией и
различными спец-эфектами.
Начало 90-х годов – пик развития 3-D технологий.
Американские ученые достигают грандиозных открытий. Придуманы
новейшие движки для работы с анимацией и визуализацией. Анимация
набирает оборотов и фантистических эффектов. Человек имеет
возможность ощутить себя в трѐхмерной реальности.
1996 году на арену компьютерных технологий приходит
всемирно известная организаци Autodesk. Сегодня Autodesk в своѐм
пакете имеет множество ключевых программ, помогающим
программистам, работать со сложными визуальными картинками и
анимациями.
3-D технологии обеспечивают нам яркую повседневность.
Благодрая им мы видим яркие картинки, захватывающие эфекты в
фильмах и различные визуальные шоу.
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1. Режиссерский сценарий видеоигры включает визуальный
план и все описание, которое необходимо для воплощения идеи.
Составляется «дизайн-документ», который состоит из двух частей.
В первой осуществляется описание кадров – визуальная часть, а в
другой текст – аудиальная часть. Цель режиссерского сценария
перевести литературный язык, на язык видеоигры. Режиссер должен
продумать композицию видеоигры. Сценарий видеоигры строится в
соответствии с основными законами драматургии.
2. Драматическая ситуация заставляет человека действовать.
Он бросает вызов характеру, возбуждает интерес игроков
превосходить свои возможности и создает прием неожиданности,
предлагая, как положительные, так и отрицательные эмоции.
3. Геймдизайнеры выделяют три стадиальные системы
развития игрового сюжета:
- Классическая трехактовая структура (рис.1) – под ней
подразумевают «Парадигму» Сида Филда, используемая в книгах,
театре или кино [1].
- Минималистичная – структура похожа на классическую, но
позволяет использовать открытую концовку и нескольких персонажей
[2].
- Антиструктура – нарушает все правила классической. Сначала
сюжет состоит из несвязных элементов, а время происхождения
событий может быть перепутано [2].
4. Ян Шрайбер в своей статье «Нелинейное повествование» из
курса лекций «Принципы геймдизайна» использовал модели
повествования Криса Бейтмена для того, чтобы описать как три
стандартные системы трансформировались в видеоиграх в новые
модели повествования [3].
- Линейные сюжеты – это модель повествования Криса
Бейтмена с моментами игрового процесса, которые на сюжет не
влияют [4]. В этом случае Ян Шрайбер считает, что сюжет и игровой
процесс должны быть отделены друг от друга, так как в сюжете нет
выбора, а игровой процесс должен включать принятие решений.
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Преимущество еѐ в том, что линейные сюжеты дают
возможность использовать классические повествовательные приемы,
которые вызывают сильные эмоции у игрока. Недостаток: отсутствие
возможности принятия решений игроками, линейные сюжеты не
являются полностью интерактивным способом повествования.
- Разветвленные истории – это модель повествования по
Бейтмену, позволяет делать ответвления или новую сеть развития
истории [4]. Ян Шрайбер указывает, что ветки могут сходиться, чтобы
завершить истории или предоставить несколько вариантов
завершения.
Преимущество, как мне кажется, в том что разветвленные
истории – являются интерактивным способом повествования.
Недостатки: – чем больше вариантов выбора действий, тем
больше ответвлений развития истории;
– игрокам нужно делать повторяющиеся действия, чтобы
исследовать всю сеть истории с одинаковым материалом;
– несколько вариантов завершения истории расходятся с идеей
единства, что противоречит значению повествования.
- Параллельные пути – это модель повествования,
представленная Бейтменом для разветвленной истории, которая
сходится в одну линию [4]. Она предоставляет игроку выбор, но потом
сводит все линии в несколько обязательных событий. Однако Ян
Шрайбер указывает, что есть моменты, которые игрок обязан увидеть,
независимо на выбранные им действия [3].
Преимущество состоит в том, что параллельные пути решают
недостатки
разветвленного
повествования,
поддерживая
интерактивность и сохраняя приемлемое количество общих историй.
Недостатки: если игрок столкнется с определенными
событиями, сюжет снова может превратиться в линейный;
– в данном случае легко потерять связь между причиной и
следствием;
– увидеть все варианты концовки можно, только пройдя заново
видеоигру или ее определенные моменты.
- Переплетенные пути – эта модель повествования Криса
Бейтмена разделена на небольшие части, с несколькими сюжетными
линиями, которые могут пересекаться или нет. Игрок выбирает,
какими путями следовать и в каком порядке [4].
Преимущества: в том, что видеоигра с переплетенной
структурой обладает теми же свойствами, что и нелинейные фильмы;
– игрок имеет доступ ко всем веткам событий и может развивать
их в любом порядке;
– видеоигра с такой структурой может раскрыть весь свой
потенциал, пройдя ее всего один раз.
Недостатки: действия игрока могут влиять процесс игры, тем
самым усложняя проверку всех возможных путей развития истории;
152

– одновременное развитие большого количества параллельных
сюжетов, приводит в замешательство игрока;
– считаю, что хаотичные события могут привести к
бессмысленной последовательности истории видеоигры.
- Динамическое объектно-ориентированное повествование –
структура придумана Бейтманом специально для видеоигры «Façade».
Такая структура имеет несколько мини-сюжетов, у каждого есть
несколько точек вхождения и выхода. Точка выхода ведет либо к
концовке, либо к другому мини-сюжету [4].
Преимущество: такая структура повествования, по-моему, имеет
модели параллельных путей, но лишена линейности основной
истории. Все мини-сюжеты самодостаточны, а вместе они составляют
большой разветвленный сюжет или сюжет с параллельными путями.
Недостатки: чтобы увидеть все сюжетные линии, необходимо
повторное прохождение видеоигры или отдельных ее моментов.

Рис.1. «Парадигма» Сида Филда
Таким образом, видно, что сценарий видеоигры берет свои
истоки от литературного сценария, но имеет свои характерные
особенности. В частности – это развитие сюжета. Видеоигры не только
используют нарративные устоявшиеся практики, но и рождают новые.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ВИДЕОИГРЫ
Кудышкина Елена,
магистрант кафедры дизайна
Херсонского национального технического университета.
Научный руководитель:
Чепелюк Елена Валерьевна,
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой дизайна
Херсонского национального технического университета.
Видеоигры, в большинстве своѐм, основаны на тех же
принципах разработки, что и искусство: перспектива, форма,
величина, etc. Каждый из вышеприведенных принципов много раз
использовался многими художниками для создания иллюзорного мира
на игре нашего воображения. Каждая из составляющих видеоигры,
например, гейм-дизайн или графика, таит в себе те или иные
эстетические показатели, а исходя из этого можно сделать
предположение, что связь между гейм-дизайном и искусством,
настолько крепкая, что грань между классическим искусством и
созданием графической части видеоигр стирается.
Однако,
картины,
скульптуры
представляют
собой
неподвижную среду, которая остаѐтся неизменной, в отличие от
видеоигр, в которых интерактивность и их взаимодействие среды с
игроком позволяют последнему двигаться внутри виртуального мира.
Таким образом, специфика дизайна компьютерных игр имеет общие
черты с кинорежиссурой.
По мнению Криса Соларски, автора исследований в рамках
которых рассматривается психология форм и динамичной композиции,
для разработчика, желающего сформировать законченный образ
эмоциональных переживаний в рамках своих собственных игр,
динамичная композиция – это тот аспект работы, которому
необходимо уделять самое важное внимание. Динамичная композиция
как тематический объект главным образом состоит из четырех
элементов:
 Формирование персонажа;
 Анимация персонажа;
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 Формирование окружающей среды;
 Траектории путей [1].
Персонаж видеоигры должен быть убедителен в своих
поступках. Таким образом, при разработке персонажей всегда
прописывается его история, характер, предпочтения – все то, что
может повлиять на поведение персонажа, причины принятия им
различных решений.
Все вышеупомянутые аспекты создания визуальной и
интерактивной наполняющей компьютерной видеоигры являются
концептуальными инструментами, дающими больший контроль над
игровым и эстетическим значением происходящего, и, как результат,
возможно создание более сложных повествовательных структур.
В играх же динамичная анимация (например, в компьютерной
игре Skyrim, где персонажи, как управляемые, так и неигровые
визуально замедляется в случае ранения) больше похожа на
визуализирование статистики здоровья, одного из параметров
интерфейса, нежели на придание эмоций персонажу. Но, тем не менее,
подобные периодически проигрывающиеся анимации, характерные
для персонажа, оживляют игру и позволяют игроку глубже
погрузиться в сюжет.
В игре при создании анимированных персонажей, автор
(художник-аниматор) избегает мелких деталей, так как игрок
воспринимает исключительно действия и разговоры героев.
Специфика игры призвана дать персонажам яркую эмоциональную
окраску, придавая им некий специфический характер, отличный от
персонажей мультипликации. Однако, стоит заметить, при создании
набора движений для персонажа, необходимо дополнять анимацию
эмоционально – игрок должен чувствовать через движение.
Также необходимо учитывать не только движения самого
персонажа, но и движение камеры, которое наиболее близко к
поведению персонажа, и при умелом проектировании способно
подчеркнуть настроение и эмоции, которые стремится донести
разработчик до игрока.
Окружающая среда, в которой находится персонаж, занимает
большую часть визуального пространства, а значит важно ее
визуальное решение.
Таким образом, динамика композиции и интерактивность
видеоигр позволяют создавать сложные повествовательные структуры.
ЛИТЕРАТУРА
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ВОПРОС ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА
В ВИДЕОИГРАХ
Спиглазова Ирина Валерьевна,
аспирант кафедры культурология и искусствоведение
Одесского национального политехнического университета
В современном западном контексте непрестанно форсируется
вопрос об эксплуатации женского образа в медиа сфере.
Многочисленные исследования, финансируемые в том числе
различными фондами, которые занимаются защитой прав женщины в
обществе, подтверждают, что в рекламе и фильмах женщина часто
выступает в качестве объекта, в том числе и объекта сексуального
характера, играя роль приманки для аудитории.
Привлекательный образ женщины зачастую формируется за счет
акцентирования внимания на внешность вплоть до обнажения
определенных частей тела. Сандра Бартки, исследователь феномена
гендерного притеснения и доминирования, формулирует проблему
так: «Именно тогда, когда тело женщины, или его часть,
рассматривается в отрыве от ее личности, женщина становится
физическим объектом мужского сексуального вожделения». Хотя
обсуждение данной проблемы длится довольно давно, тем не менее, с
появлением и развитием новых медиа форм, таких как видеоигры, в
значительной мере произошло дублирование устоявшегося подхода в
создании женских персонажей.
Особенно неестественно это проявилось в файтингах, жанре
компьютерных игр, имитирующих рукопашный бой малого числа
персонажей в пределах ограниченного пространства, называемого
арена, что не могло не вызвать протеста среди активистов по борьбе с
эксплуатацией женского образа. «Нижнее белье не может быть
броней!» – утверждают они и настаивают на создании более
естественного имиджа для женских персонажей. Однако, насколько
правомерны их претензии и не способствуют ли они разрушению
целостности женского образа в культуре?
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ
В УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Горб Анна,
студентка кафедры дизайна
Херсонского национального техничного университета.
Научный руководитель: Полетаева Анна Норайровна,
кандидат технических наук, доцент кафедры дизайна
Херсонского национального техничного университета
Наиболее полно образ женщины в украинской культуре раскрыт
в устном народном творчестве и художественных произведениях
украинских авторов. Н. Гоголь в повести «Сорочинская ярмарка»,
описывая украинскую девушку, особым образом обратил внимание на
ее лицо: «Хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями,
ровными дугами поднявшимися над светлыми карими глазами, с
беспечно улыбавшимися розовыми губками, с повязанными на голове
красными и синими лентами, которые, вместе с длинными косами и
пучком полевых цветов, богатою короною покоились на ее
очаровательной головке». В другой своей повести, «Ночь перед
Рождеством», Н. Гоголь акцентирует внимание читателя на монологе
главной героини о своей внешности: «Разве черные брови и очи
мои…Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в
губах? будто хороши мои черные косы?». В двух разных описаниях
внешности автор делает акцент на черных бровях, карих глазах,
длинных темных волосах, заплетенных в косу.
Женскую красоту украинок в своем поэтическом творчестве
описывал Т. Шевченко. В стихотворении «Тополя» поэт пишет: «Карі
оченята, Біле личко червонів – Не довго, дівчата!» и «Катерина»:
«Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями». Во многих работах
Т. Шевченка-художника преобладает определенный типаж украинской
женщины; немного крупная женская фигура, круглое лицо, карие
глаза, черные брови, темные волосы, заплетенные в косу, народный
костюм. Данный образ воплощен в картинах «Цыганка гадает
украинской девушке», «Катерина», «Девушка в кровати».
К образу украинской женщины обращались также художники
К. Трутовский, Н. Пимоненко, В. Тропинин, И. Репин, К. Маковский,
И. Дряпченко, В. Хвостенко, Н. Богданов. Работы данных мастеров
характеризуются однотипным изображением украинок.
Многие поэты, писатели и художники, обращаясь к образу украинки,
учитывали ее место жительства, вкладывая свои личные переживания и
идеалы, идеальность образа и предпочтения, иными словами видение.
В научной литературе исследования украинцев (как мужчин, так
и женщин) начинается с XVIII века. Первыми описали украинцев
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Ф. Туманский (в 1779 году) и А. Шафонский (в 1786 году) в книге
«Черниговского наместничества топографическое описание». Авторы
обратили внимание на антропологическую неоднородность украинцев.
Современные исследователи насчитывают 7 антропологических типов
украинцев:
– Первый антропологический тип украинцев – Дунайский. У
представителей данной категории невысокий рост, узкое лицо и
длинный прямой тонкий нос. Этот тип преобладает в равнинной
Галиции, западном Подолье, составляет 10% населения Украины.
Современными представительницами данного типа
являются
М. Порошенко, певица В. Галушка и др.
– Второй тип – Полесский, включает в себя Житомирскую, Ровенскую
и Волынскую области. Представители Полесского типа являются
потомками
поздненеолитических
носителей
Днепр–Донецкой
культуры. Для них характерно очень низкое и широкое лицо, развитое
надбровье, массивный лоб, средний рост, волосы светлее, чем у
жителей других регионов. Этот тип составляет 10% населения Украины.
– Третий тип – Центрально-украинский – потомки местного
староукраинского населения XII–XIII вв., имеют славянскую основу.
Для них характерен высокий рост, средний указатель головы, лица,
пигментация волос и глаз, средняя высота переносицы. Данный тип
составляет 60% всех украинцев. Телеведущие Е. Осадчая, О. Фреймут,
М. Ефросинина являются яркими представительницами этого типа.
– Четвертый тип – Нижнеднепровско–Прутский тип – потомки
индоарийского палеоантропологического населения. Люди такого типа
имеют высокий рост, смуглую кожу, темные глаза и волосы.
Современные представительницы данного типа – певицы
А. Каменских, А. Приходько, Р. Лыжичко.
– Пятый тип – Динарский тип – потомки древнего населения Украины,
имеют существенные иллирийские, фракийские, кельтские и
индийские компоненты. Этот тип составляет 4–5% всех украинцев.
Современными представительницами данного типа являются, актриса
М. Кунис и О. Куриленко.
– Шестой тип – Карпатский тип. Имеет связь с народами Балканского
полуострова, Кавказа и Северной Индии. Яркие представители
данного типа обладают темными волосами, глаза могут быть как
темными, так и светлыми.
– Седьмой тип – Верхнеднепровский. Главная примета – очень
светлая пигментация глаз. Этот тип самый редкий в Украине,
встречается в Рипкинском районе Черниговской области. Он
составляет 0,5% всего украинского населения.
Украинский народ характеризуется большой вариативностью
внешности, однако самым утвержденным типом украинского женского
образа является образ наделенный черными бровями, карими глазами
и темными длинными волосами, заплетенные в косу.
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Секція №5
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ДИЗАЙНІ ОДЯГУ І ТЕКСТИЛЮ

ОСОБЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ
ВЗАЄМОВІДНОСИН У СИСТЕМІ «ОДЯГ-ІНТЕР’ЄР»
Артеменко Марія Павлівна,
кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету
У традиційному розумінні костюм (одяг) розглядаються й
досліджуються науковцями невід’ємно від тіла людини, оскільки своєї
форми він набуває безпосередньо на фігурі. Його основна функція –
забезпечувати захист, фізіологічний комфорт та підкреслювати
естетичні якості свого власника. Проте, якщо замислитись над
життєвим циклом сучасного одягу, більшість часу він існує окремо від
тіла люди.
Основним осередком життя одягу є простір житлових
приміщень. Значна локалізація його в інтер’єрі спостерігається у
шафах, на вішалках, місцях для брудної білизни, а також в місцях для
сушіння одягу. Всі ці зони спеціально обладнуються та проектуються
таким чином, щоб сховати одяг від сторонніх очей та не порушувати
естетику простору, оточуючого людину.
Проте в побутовому житті предмети одягу після відлучення від
тіла людини часто не досягають спеціально обладнаних місць,
відведених для їх збереження. В цьому випадку вони стають
активними елементами інтер’єру.
Саме після появи особистих речей та одягу в інтер’єрі останній
набуває характеру та стає відображенням настрою свого власника.
Тобто можна сказати, що одяг виступає одним з основних атмосфероутворюючих засобів інтер’єру. За кількістю та видом одягу, що час від
часу з’являється в інтер’єрі, можна визначити та охарактеризувати
його мешканців – стать, вік, темперамент, стильові та модні
вподобання тощо. А також можна визначити глобальні природні цикли
(наприклад, пори року) та кліматичні умови міського середовища не
виходячи з оселі.
Проте з точки зору дизайну більш цікавим є аналіз форми та
колірно-фактурної характеристики одягу в контексті складової
образного вирішення інтер’єру. З цього боку предмети одягу
виступають кольоровими акцентами та активними плямами, що здатні
або вигідно підкреслити, або порушити естетику житлового простору.
Тобто стихійна поява одягу в інтер’єрі має свої як позитивні так і
негативні особливості. Перш за все слід розуміти, що одяг є річчю
мобільною, і при потраплянні в інтер’єр житлового простору надає
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йому кінетизму – можливість легкої зміни розташування колірнофактурних акцентів. Іншим вагомим фактором є різна циклічність
оновлення гардеробу відповідно до модних тенденцій та інтер’єру
простору, в якому мешкає людина.
Так, якщо провести паралель між розвитком модних тенденцій в
дизайні одягу та інтер’єру, то можна виявити характерну тотожність у
виборі стилю та кольору (рис.1) [1]. Вочевидь, що одна й та сама
людина обере для себе на етапі створення схожі напрями в одязі та
оформленні інтер’єру, оскільки вони є виразом її індивідуальності. В
цьому випадку при взаємодії одягу та інтер’єру житлового приміщення
не виникає естетичних конфліктів. Проте з плином часу, нав’язувана
засобами масової інформації та товаровиробниками прискорена
циклічність моди та легка можливість оновити свій гардероб, в
порівнянні з оновленням інтер’єру, призводить до художньоестетичних абсурдів та кітчу у взаємовідношеннях системи одягінтер’єр.

Рис.1. Взаємозв’язок модних тенденцій в дизайні одягу та інтер’єру
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Сьогодні дизайнери-практики за версіями популярних інтернетжурналів з дизайну інтер’єру, усвідомлюючи декоративно-образну
складову одягу, пропонують використовувати його в оформленні
житлових приміщень (рис. 2) [2, 3]. Тут можна виділити три
характерних напрями: перший – формування настінних композицій з
елементів костюму та одягу (рис. 1а, б, г); другий – використання
одягу, його деталей та особливостей крою й форми як основи для
розміщення різних предметів, рослин тощо (рис. 1в); третій –
самостійне введення одягу в інтер’єр як кольорового акценту, що
доповнює та гармонує за стилем та кольором з оформленням меблів та
іншим декором (рис. 1д).

а

б

в

г
д
Рис.1. Одяг як декор інтер’єру житлового простору:
а, б, в – за версією інтернет-журналу «Аllreport»;
г, д –за версією інтернет-журналу «My Interior»
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СТВОРЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ У ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ
ХУДОЖНИКІВ ТЕАТРАЛЬНО- ДЕКОРАЦІЙНОГО
МИСТЕЦТВА
Лагунова Ганна В’ячеславівна,
викладач-методист, викладач вищої категорії,
голова циклової комісії
«Художньо-костюмерне оформлення театральних вистав та кіно»
Одеського театрально-художнього училища
Актуальність. Сьогодення освітянського процесу в України
потребує змін у зв’язку з процесом євроінтеграції. Насамперед цих
змін потребує освіта у галузі культури та мистецтва.
Українські художники повинні стати авангардом при визнанні
національної культури країни у світовому міжнаціональному просторі.
У цьому контексті освіта майбутніх художників театральнодекораційного мистецтва потребує нових пошуків у методиці
викладання дисциплін за фахом.
Відсутність підручників, достатньої кількості методичних
посібників для майбутніх фахівців галузі театрального мистецтва має
негативні наслідки у формуванні професійної культури художників
театрально-декораційного мистецтва.
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що даній
проблемі науковці приділяли недостатню увагу. За останні роки
вагомий внесок у галузі мистецької педагогіки було зроблено
О.Рудницькою в книзі «Педагогіка загальна та мистецька».
Проблемами мистецької педагогіки також займались О. Отич,
Г.Падалка, М. Лещенко, О. Щолокова та ін. [5].
Майбутнє мистецтво України повинно базуватись на
багаторічних традиціях українського народу, на яскравих зразках
народного мистецтва та накопиченні знань світової культури.
ХХІ сторіччя повинно стати тим часом, коли викладачі, які
виховують майбутніх фахівців у галузі мистецтва, об’єднають увесь
накопичений досвід свого народу у різних видах мистецтва, світової
культури та органічно поєднають його з навчальним процесом.
Мета роботи. Створення матеріалу, ідея якого, пов’язана зі
спробою використання в навчальних програмах традицій народного
мистецтва
(писанок,
петріківського
розпису
тощо)
або
стилеутворювальних мотивів тієї чи тієї епохи у декоративному
мистецтві сучасного батика.
Створення такого методичного матеріалу стане до нагоди
викладачам вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації,
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спеціалізованих художніх шкіл, заочних відділень вищих навчальних
закладів 3-4 рівня акредитації. Така методична робота ставить перед
собою наступні задачі:
- Розробка теоретичного матеріалу;
- Символіка зображень, які використовуються в писанкарстві;
- Сакральне значення писанки та її символів;
- Порівняльна характеристика розпису писанок та технології
гарячого батіка;
- Виокремлення стилеутворювальних мотивів узорів різних
епох;
- Створення власних композицій за мотивами різних епох або за
народними мотивами.
- Практичне виконання текстильного виробу згідно ескізу.
- Доскональне вивчення даних питань надає можливість
самовиразу художників початківців в їх власних творчих роботах отже
головне завдання викладачів – навчити їх правильно використовувати
одержаний досвід.
Проведений аналіз літератури показав, що в Україні немає
серйозного видання, яке знайомило б читача з професійним
виконанням текстильного виробу, технологією батик на основі
вивчення народної творчості. Теми схожості розпису писанки та
гарячого батика піднімала Таміла Печенюк у статті «Джерельні
основи виникнення розпису тканин» [3, С. 25 - 29], але далі ця тема
розвитку не отримала. Зараз у багатьох джерелах можна побачити
звернення до історії народної культури, зокрема історії писанки [2,
С.44 - 47], але жодна з них не проводиться паралель з декоративним
розписом тканин за технологією гарячого батика. Бажано звернути
увагу, що книги, статті та посібники з розпису тканин методом батика
можуть використовуватись у гуртковій роботі художніх шкіл. Вищі
навчальні заклади поки ще не мають розробленого посібника з цієї
теми, тому необхідно проводити подальшу роботу та збір і вивчення
літературного матеріалу та його опрацювання на практиці для
створення методичного комплексу з художнього розпису текстильних
виробів [1, С. 37; 3; 4; 5, С. 63].
У процесі вивчення художнього розпису тканин, безпосередньо
при вивченні техніки батик, кожне завдання має свою спрямованість,
конкретні задачі, які отримують студенти.
Доцільно розповісти їм яке значення має текстильний виріб у
дизайні костюму будь-якої епохи.
Шарф, хустка, шаль – завжди були та залишаються актуальним
аксесуаром, важливим доповненням у жіночому та чоловічому
костюмі, тому при їх створенні майбутнім художникам знадобиться не
тільки знання технології розпису батика, але й знання народного
мистецтва, чітке розуміння структури орнаментів різних епох.
Висновки з даного дослідження доводять, що таке завдання
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спонукає майбутніх фахівців до розвитку художнього мислення та
надає студентам можливість проявити свій
творчий потенціал,
фантазійні задумки у створенні власної композиції текстильного
виробу.
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АВАНГАРДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОЗДАНИИ
ТРАДИЦИОННЫХ ТЕКСТИЛЬНИХ ФОРМ КУКОЛ-МОТАНОК
В АСПЕКТЕ ПОСТМОДЕРНОГО ВОСПРИЯТИЯ И
ОТРАЖЕНИЯ (НИКОЛАЕВСКИЕ ЛЯЛЬКИНОЧКИ)
Черкесова Инна Григорьевна,
заслуженный деятель искусств Украины,
профессор Николаевского филиала
Киевского национального университета культуры и искусств
Новые формы искусства, в полной мере отражающие
восприятие социальных изменений текущего временного отрезка,
можно рассматривать как передовые – авангардные. Формы искусства
с 10-х годов ХХ века и опредляются искусствоведением как
направление авангард. Объем тезисов не позволяет углубиться в
историю возникновения и метаморфоз от политического, военного и
до искусствоведческого понятия «авангард» и «авангардизм».
В сегодняшней ситуации второго десятилетия ХХІ века
наблюдается всплеск интереса в обществе (которое определяется
философами
и
культурологами
как
постиндустриальное,
постмодерное, информационное) к этническим формам костюма,
бытовых вещей, организации ландшафта, украшения политических
мероприятий. Так уже в третий раз будет проводиться
Международный конгресс по этнодизайну в Украине, который стал
социально значимой площадкой генерации идей идентификации и
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самоидентификации нашей страны в международном пространстве.
Множественность национальных форм на территории Украины
определяется стилевыми элементами: форма орнамента, форма
костюма. Так западный регион Украины характеризуется
геометрическими формами орнаментов, создающихся из различных
материалов и разнообразными техниками (шерсть, лѐн – ткачество,
вышивка, дерево – резьба, глина – гончарство и т.п.), оригинальными
формами костюма.
Центрально-восточный регион характеризуется цветочнорастительными формами орнаментов и отличиями технических
приѐмов в создании форм одежды, бытовых тканей, гончарной
продукции.
Южный регион – поликультурный, население котрого этнически
менялось с постоянной регулярностью, сложно охарактеризовать в
аспекте единства стиля. Это объясняется объективными причинами
смены череды событий в одном и том же географическом
пространстве. Остается только признать, что синтетического единого,
узнаваемого стиля Юга Украины пока еще не образовалось.
Авангардные формы изобразительного искусства советской
империи в 20-х г. ХХ в. ярко проявлены в работах многих художников,
выходцев из Украины. Для нашого короткого исследования интересен
Казимир Малевич со своей идеей супрематизма и фигуративными
живописними произведениями. Малевич пытался обосновать
отделение цвета от материального объекта и выделение его в
самостоятельную субстанцию. На время творчества этого художника и
теоретика еще не пришлись научные исследования в области
электоромагнитного излучения и определения длин волн,
воспринимаемых зрительным апаратом человека как цетовая градация.
Нужно признать, что мысли Малевича позднее нашли свое
подтверждение с созданием цветных телевизоров, компьютерных
мониторов и сегодняшних разнообразных электронных гаджетов.
Фигуративная живопись художника «Девушки в поле», «Два
крестьянина», «Спортсмены» характеризуется статичностью фигур,
расположенных на первом плане и на одной прямой, отсутсвием черт
лица, обобщенностью общей формы одетой фигуры человека. Это
отражение впечатлений мастера, вышедшего из провинциальной
крестьянской среды. Названные черты изображенных фигур приводят
к аналогам с формами мотанок – тряпичных народных кукол
(ритуальных и игрушек).
Куклы-мотанки создаются без обозначенных черт лица.
Объяснения этому общеизвестны, потому повторять их не будем. К.
Малевич смог, следуя своим идеям, создать совершенно новые
живописные формы. Новые на момент их создания. Этническая форма
мотанки стала для живописца источником творчества, фундаментом
обоснования авангардных форм, востребованным во времени (класс
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эксплуататоров свернут, власть принадлежит народу, фабрики –
рабочим, земля – крестьянам и т.д.) и понятным новым гегемонам.
Спустя почти столетие снова возникает интерес к этноформам,
ставших основой этнодизайна и этнофутуризма. И если этнофутуризм,
как направление в искусстве, возникает и формируется в
скандинавских странах и на севере России, на территории проживання
народности меря, то этнодизайн на основе богатейшего разнообразия
народного искусства, творчества, культуры начал формироваться в
Украине как средство самоидентификации и идентификации в мире.
Увлечение формами кукол-мотанок не обошло и художников
города Николаева. Но сразу возникла проблема в определении черт
оригинальности и узнаваемости южного регина Украины в формах
мотанок. Компилятивно создавать формы кукол-мотанок как на
украинском Западе или Центре авторов не устраивало. Начался поиск
самого характерного, которое как маячок регионального обозначения,
будет адекватно восприниматься всеми.
На сегодня осуществляется самый непростой этап этого
творчества. Решение поставленной задачи находится в самом разгаре.
Но можно сделать первые заключения.
Николаевские художницы Кушниренко Инна Владимировна,
Дробышева Ольга Михайловна и Черкесова Инна Григорьевна (автор
этих строк) уже создали первые коллекции мотанок, в формах которых
отражается именно восприятие степи, степной Эллады по словам
Дмитрия Кременя, выдающегося поэта, певца Причерноморских
степей. Каждая из художниц передает собственные ощущения всей
своей жизни и текущего временного момента в названной
геоклиматической ситуации, которые выражаются через цветовую
гамму, через пропорции формы, через асортимент материалов, через
формы орнаментов тесьмы, кружева, вышивок, ткани.
Стремление к самоидентификаци – сделать оригинальные
формы, отличные от уже существующих, привело к возникновению
названия «лялькиночки». Уже созданы коллекции «Пасхальные
лялькиночки» (автор Черкесова И.Г.), «Поколения вдов» (автор
Кушниренко И.В.), «Зерновушки-степнячки» (автор Дробышева О.М.).
Авторы придерживаются концепции создания стиля Юга Украины в
формах художественного текстиля. На сегодня эти новые формы
мотанок можно рассматривать как первые проявления этнофутуризма,
как наследие пришлого авангардизма Малевича.
От глубинно народной формы куклы-мотанки через
супрематизм Малевича до современной формы мотанки степой
Эллады – южного региона Украины.
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СТИЛЬ «ВИНТАЖ» В КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИИ КУКОЛ
Овчаренко Татьяна Станиславовна,
кандидат культурологии,
доцент кафедры культурологии и искусствоведения
Одесского национального политехнического университета
Термин «винтаж» напрямую не связан с искусством, но в ХХ
веке он занял свою нишу в сфере моды, дизайна, и даже
коллекционирования. Винтажем называют стиль в стиле, который
характеризуется определенным хронотопом (вещи не должны быть
моложе 20-30 лет и не старше 60 лет).
Винтажная вещь – это некий брэнд, по которому можно многое
рассказать о ее авторе или о ее обладателе. Такую вещь можно сделать
и своими руками, но нужно помнить об одном условии: все, начиная
от материала до мелких деталей, должно соответствовать избранному
промежутку времени.
Коллекционирование кукол очень увлекательное, а иногда и
прибыльное занятие, приносящее коллекционеру наслаждение и
удовлетворение от приобретения новой, эксклюзивной вещи.
Коллекционные куклы всегда делаются в единственном экземпляре.
Иногда для коллекционера важнее становится одежда куклы, нежели
сама кукла.
В начале ХХ века коллекционирование кукол сосредоточилось в
Америке. Популярностью пользовались французские и немецкие
фарфоровые куклы, которые иногда одевали в фольклорные костюмы
[1]. Такие куклы являются наиболее дорогостоящими для покупки, так
как у них есть долгая история их создания. Китайские фарфоровые
куклы меньше пользуются спросом, так как они по времени создания
считаются молодыми.
Винтажные куклы можно коллекционировать по эпохе их
создания, по внешним критериям, по материалу, по авторуизготовителю, по стране-производителю. Искусство создания таких
кукол развивается как синтез традиционных видов: декоративноприкладного,
живописи,
графики
и
дизайна,
театральнодекорационного искусства. Сложились несколько направлений
винтажных кукол:
1. классические куклы;
2. fashion doll (куклы-модницы);
3. baby doll (куклы-младенцы);
4. куклы эльфы и тролли;
5. фантазийные куклы;
6. репликанты (точные копии антикварной куклы)[2].
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Наиболее интересной и уникальной является коллекция
винтажных кукол Хильдергарды Гюнцель (немецкой художницы,
дизайнера, модельера, кукольного мастера). В ее коллекции куклы из
гипса, фарфоровые куклы, театральные марионетки, коллекция
медведей Тедди. Самой известной коллекционеркой винтажных кукол
называют киноактрису Деми Мур, в коллекции которой насчитывают
около трех тысяч экземпляров.
«Винтаж», «ретро», «антиквариат» – часто эти понятия считают
синонимы, что не верно. «Ретро» – достаточно абстрактный
художественно-исторический термин, применяемый для описания
разных категорий старинных вещей, имеющих культурную и
материальную ценность, и встречающихся в современной
повседневной жизни. «Антиквариат» – художественно-исторический
термин, применяющийся для описания разных категорий старинных
вещей, которые также обладают ценностью и являются объектами
торговли и коллекционирования [3].
В заключении, хочется отметить, что винтаж – это ностальгия по
уходящей эпохе и возможность эту эпоху возродить. Предметы
винтажного коллекционирования обладают уникальным свойством –
утилитарностью.
Винтажные куклы коллекционируют по нескольким причинам:
- уникальность, оригинальность, эксклюзивность предмета
коллекционирования;
- история (такие вещи обычно имеют долгую историю создания,
и несут смысловую и семантическую нагрузку);
- натуральность и высокое качество изготовления;
- вложение денег (изделия стоят дорого), так как для
коллекционера процесс приобретения товара не менее увлекателен,
чем процесс создания самой куклы [4].
ЛИТЕРАТУРА
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AVANT-GARDE-FASHION: ДИЗАЙНЕРСКИЕ УКРАШЕНИЯ
С МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ШЛАКОМ
Прокопович Лада Валериевна,
кандидат технических наук,
доцент кафедры культурологии и искусствоведения
Одесского национального политехнического университета
Авангардизм, как явление, характеризующееся коренным
обновлением художественной практики, поиском качественно новых,
необычных форм и средств выражения, предполагает и поиск новых
материалов, позволяющих всю эту новизну воплощать в конкретных
предметах искусства.
Особенно важным это является для fashion-индустрии, где
одежда в авангардном стиле немыслима без броских, эпатажных
украшений и аксессуаров. Собственно, зачастую именно аксессуары и
позволяют этому стилю балансировать на грани моды и искусства,
сочетать несочетаемое, привносить элементы провокации. Порой
обыкновенная пуговица, оказавшаяся не на своѐм привычном месте,
способна вызвать удивление, растерянность, а то и когнитивный
диссонанс. Что уж говорить о шляпках в виде утюгов или сорочьих
гнѐзд, сумочках в виде часовых механизмов и т.п. При этом главная
задача, которая стоит перед дизайнерами, – не изменить вкусу, создать
образ смелый, но не смешной, грамотно соотнести цели и средства.
Впрочем, это относится к любому творческому эксперименту.
Дизайнерская бижутерия позволяет экспериментировать с
самыми разнообразными материалами. Например, с металлургическим
шлаком.
Кислый шлак электродуговой плавки стали отличается широким
спектром окрасок и узоров. Эффективно использовать эту особенность
шлака позволяют такие технологии, как wire wrap (плетение из
проволоки) и мозаика.
Использование приѐмов wire wrap позволяет включать ы
украшения крупные образцы шлака практически без обработки.
Мелкие же осколки шлака, образующиеся в больших
количествах при обработке крупных кусков, не станут вторичными
отходами, если применить их в украшениях, используя технику
мозаики. Эта несложная технология позволяет получать довольно
эффектные украшения, имитирующие древние артефакты.
Не менее эффектно могут выглядеть и украшения с
использованием совсем мелких осколков шлака – крошки и пыли. При
изготовлении таких украшений найдено интересное колористическое
решение: в сочетании с полимерной глиной золотисто-латунного цвета
зелѐные вкрапления дают эффект старой бронзы с естественной
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патиной.
Это, кстати, лишний раз доказывает, что в декоративноприкладном искусстве материалы и технологии позволяют не только
осуществлять, претворять в жизнь, но и находить новые
художественные решения. Любой материал диктует свои «правила
игры», обойти которые художнику не всегда удаѐтся. Поэтому
изначальные идеи часть приходится корректировать, а то и вовсе
изменять, приходя к новым, подчас совершенно неожиданным
решениям.
Таким
образом,
изготовленные
украшения
(подвеска
«Стрекоза», медальон «Артефакт», колье «Ромашки» и др.)
показывают достаточно широкие возможности металлургического
шлака как материала для дизайнерской бижутерии для avant-gardefashion.

КОЛЬОРОВА ГАММА УКРАЇНСЬКОГО КОСТЮМА –
НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО
ТУРИЗМУ
Власенко Анна Леонідівна,
інженер відділу інформаційного забезпечення
Херсонського національного технічного університету.
Власенко Наталя Анатоліївна,
кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу
Херсонського національного технічного університету
В Україні велика роль приділяється етнокультурному
вихованню населення, формуванню почуття національної гідності,
поваги до культури та історії рідного краю. Невід'ємним компонентом
обрядовості культури є традиційний одяг як ознака упредметнювання
духовних традицій, естетичних ідеалів та уподобань українців. Він
виступає також своєрідним етнокультурним та соціальним паспортом,
відтворюючи у своїх комплексах, кольоровій гамі, матеріалі, манері
носіння і етнічну приналежність, і вік, і соціальний стан, і шлюбнородинне становище тощо. Однак в літературі недостатньо досліджено
український костюм як невід’ємну складову ресурсного потенціалу
культурно-пізнавального туризму, тому дослідження в цій галузі є
актуальними.
Метою дослідження є вивчення особливостей кольорової гамми
українського національного костюму як одного з ресурсів культурнопізнавального туризму.
Формування українського народного одягу – цього яскравого й
самобутнього культурного явища – відбувалося протягом багатьох
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століть. Характерною рисою традиційного українського одягу є
надзвичайна мальовничість, яка відбиває високий рівень культури
виробництва. Слід відмітити, що кожний регіон України має свої певні
відмінності українського костюма, що ще більше може сприяти росту
туристичних потоків.
При певних обрядових діях кольором підкреслювалась
ритуальна значимість костюму персонажів. Загальною рисою
святково-ритуального українського традиційного вбрання був
червоний колір. Його вітальна символіка є універсальною. Червоний
колір у вишитих сорочках та у стегновому одязі (плахти, спідниці,
шаровари тощо) був домінуючим на всіх теренах України. Виняток
становили Закарпаття та Лемківщина, де поряд з червоним кольором
активно присутній синій. Своєрідним естетичним еталоном
української вишитої сорочки був білий колір. Однак інколи семантика
кольору суттєво змінювалася. Зокрема, у поховальному одязі чорний
колір став символом туги лише на рубежі XIX – XX ст., витіснивши
білий, а подекуди синій.
Для українського одягу важливу статево-вікову символіку мав
колір як самого вбрання, так і його декору (вишивки, аплікації,
вибійки). Найбільш повноколірним був костюм молодої жінки, яка
була спроможна продовжувати рід, народжувати дітей. Також
яскравістю кольорів виділявся костюм дівчини «на виданні», який
демонстрував її готовність до шлюбу. Навпаки, для одягу жінок
старшого віку, котрі вийшли з фертильного стану, були характерні
значно стриманіші кольори, аж до повної їх нівеляції. Вікова
символіка жіночого одягу виявлялася найперше у кольоровій гамі
верхнього вбрання. Наприклад, з віком жінки, особливо заміжньої,
костюм поступово ставав стриманішим, головним чином завдяки
врівноваженості декору напільної плахти з рівною кількістю червоних
і синіх ниток. Чоловічий костюм вікові відмінності мав значно
простіші: зменшувалась з роками яскравість тонів та контрастність
поєднань.
Крім того, колір міг бути регіональним маркером одягу. За
колористикою українське традиційне вбрання умовно поділяється на
монохромне, діахромне, поліхромне. Так прикладом монохромності
може слугувати вбрання гуцулів. У колористичному рішенні одягу
Прикарпаття домінували зближені контрастність та тепло-холодність
помаранчево-жовтих кольорів. Вбрання мешканців правобережного
Полісся виділялося діахромним контрастом поєднанням білих і
червоних кольорів, західних подолян – домінуванням чорно-білих
поєднань. Комплекси вбрання населення Буковини, Лівобережного та
Правобережного
Середнього
Подніпров'я,
Полтавщини,
Слобожанщини вирізнялися поліхромією, що проявлялося в
різнобарв'ї матеріалів, які використовувалися для їх пошиття.
Для вишивок північної частини України (Чернігівщина та
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Волинь) був характерний червоний колір. Також, для Чернігівської
області були характерні білі вишивки. У середній смузі України
червоний колір зустрічався поряд з білим та синім, рідше – з чорним та
сірим. У південних районах (від північних регіонів Дніпропетровщини
до Херсонщини) до цих кольорів приєднувався жовтий. На Поділлі
чорний колір зустрічався в поєднанні з червоним. Вишивки Полісся –
це вишивка червоною ниткою по біло-сірому фону геометричного
візерунку, що повторюється кілька разів. Своєрідною вишивкою
здавна славилася Волинь, де чіткість ритму посилюється
однобарвністю вишивок, виконаних червоною ниткою на біло-сірому
полотні. Основні кольори вишивок Київщини – білий, кораловочервоний, відтінений чорний. Для подільських сорочок характерними
були барвистість і різноманітність швів, однак в орнаментах вишивок
переважав один колір – чорний з більшим чи меншим вкрапленням
червоного, синього, жовтого або зеленого. Характерною рисою
етнографічного району Карпат і Прикарпаття була велика кількість
окремих частин регіону зі своїм колоритом. Кожне село відрізнялося
від інших своєрідністю вишивки, неповторністю кольорів. Для
вишивок Закарпаття кольорова гамма вишивок була досить широка:
червоний сполучався з чорним (при цьому виділявся один колір –
чорний або червоний), застосовувалися як білі, так і багатоколірні
орнаменти.
Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що
український костюм (його кольорова гамма) є дуже мальовничим та
самобутнім і розкриває особливості української культури, тому є
вагомим ресурсом для культурно-пізнавального туризму і може
сприяти розвитку туризму в Україні.

ПОВСТЬ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ
У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ
Шнайдер Андрій Борисович,
старший викладач кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету
Художниками і дизайнерами випробувано величезну кількість
матеріалів, традиційних, нетрадиційних і новітніх винаходів. Було
освоєно всі існуючі види природного волокна і матеріалів, які
складаються з волокна. Усі надзвичайні пластичні, фактурні,
структурні якості волокна дали можливість застосовувати матеріали,
виготовлені з волокна, як для створення об’єктів мистецтва, так і
дизайну: для оформлення інтер’єрів, предметного дизайну, одягу. У
будь-яких з вищевказаних випадків велике значення має «естетизація»
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самого текстилького матеріалу, з якого виготовляється об’єкт та вміння
підкреслити його фактуру, структуру і доцільність використання.
Одним з таких важливих на сьогоднішній день матеріалів є
повть. Будучи однією з найдавніших та найпростіших технологій
створення текстильних матеріалів, повсть не втратила своєї
актуальності і в наш час. На початку нового тисячоліття почався
справжній бум повсті. Усе більш зростаюча популярність і звернення
до цього простого і податливого матеріалу відображається у
незвичному та інноваційному застосуванні повсті у сучасному дизайні
та мистецтві. Повсть викликає неабияке враження у кожного, хто
торкається її поверхні, вона дає справжнє відчуття натурального
матеріалу. Також повсть є одним з найбільш екологічних матеріалів,
відомих людству, для застосування в одязі, домашньому господарстві
та професійному дизайні [1, с. 26]
Протягом багатьох століть свого існування повсть була відома
лише як матеріал для вжиткового мистецтва та утилітарних цілей, в
основному в народів сходу, які вели кочовий спосіб життя. Вона
застосовувалась для виготовлення жатла – юрт, їх утеплення та
оздоблення. З повсті виготовляли килими, які мали як утилітарне
призначення, так і естетичне, прикрашаючи житло. Також з повсті
виготовляли одяг, в основному верхній, головні убори та взуття. Таке
розповсюдження повсті у кочових народів визначалося наявністю
матеріалу – вовни, та простотою виготовлення – ручне звалювання з
допомогою мильних речовин та води.
До сфери мистецтва та дизайну повсть була залучена німецьким
скульптором Йозефом Бойсом. Під час Другої світової війни в 1944-му
році літак Бойса, який служив у Люфтваффе, був збитий над Кримом.
Він був знайдений кримськими татарами, які за допомогою овечої
вовни та жиру виходили його та познайомили з повстю. Повернувшись
до Німеччини та ставши скульптором, Бойс почав застосовувати
повсть у створенні своїх скульптур та інсталяцій, де посвть була не
лише матеріаллом створення, але й своєрідним меседжем, символом,
знаком, пов’язаним з його поверненям до життя. З тих пір повсть
ставала матеріалом для створення об’єктів мистецтва різних напрямів.
Останні 15 років були періодом виликих інновацій у виготовленни
повсті, і цей матеріал застосовувався за межами традиційного
використання, від виготовлення модних аксесуарів, дизайну моди до
архітектури, домашніх меблів та предметного дизайну.
Через природне походження волокна та спосіб виготовлення
повсть зберігає відчуття природного матеріалу. Вовняна повсть є
вібро- і звукопоглинаючою, може утримувати вологу до 30% від своєї
ваги і не давати відчуття вологості. Ці технічні властивості
застосовуються в промисловості для ізоляції і також надають
матеріалу побутового призначення. Меблі з повсті виконують як
утилітарні, так і естетичні цілі, поглинаючи звук і надмірну вологість з
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атмосфери, модулюючи внутрішнє середовище, зберігаючи при цьому
теплоту, м'якість і привабливість поверхні. Повсть володіє рядом
характеристик, які роблять її привабливою для широкого кола
дизайнерів, навіть для тих, які зазвичай не працюють з текстилем. Її
можна зробити тонкою і гнучкою або товстою і жорсткою. ЇЇ можна
формувати в об’ємні форми, як пластик. Повсть є зразком
можливостей повторного використання відходів вовни та повсті і
відображає останні адаптування її до своїх потреб архітекторами та
дизайнерами від Гаетано Пеше до Тома Діксона [2, с. 21]. Повсть
можна обробляти на верстатах, призначених для різних технологічних
процесів: це може бути різьблення, свердління, виточування,
ламінування. Край може бути чисто зрізаний і без додаткової обробки.
[3, с. 24-25]
Усі ці якості повсті дають можливість використовувати її для
організації простору сучасних інтер’єрів та екстер’єрів різного
напряму і стилю. Текстильні об’єкти, в залежності від задуму
архітектора чи дизайнера, художника або їхньої співпраці, можуть бути
домінуючим, навколо яких організовується простір відповідно до
форми, кольору, концепції, естетичної нагрузки об’єкту. Повсть може
бути також і засобом формування і створення самого простору, поділу
його на зони, відіграючи роль майже глухих перегородок, формальних
меж розподілу простору (інтер’єри, створені фірмою «Felt Studio»,
інтер’єр для компанії Tribal DDB, створений голандською
дизайнерською фірмою «129»).
Художники, які займаються повстю, використовують незвичні
інноваційні технології та техніки. Австралійська хужниця Поллі
Стірліг, яка займається повстю, ввела термін «нуно» (NUNO) для
позначення нового виду повсті – повсті, вбитої через тканину. Інша
назва цієї повсті – гібридна повсть. Відкриття цього виду повсті
призвело до вибуху інноваційних прийомів та матеріалів, що стали
застосовуватися для її виготовлення. Приміняються прозорі, легкі
тканини, переважно шовкові, мереживо. Більш міцні та важкі тканини
з льону, конопель, скловолокна та синтетичних волокон
використовують для технічних цілей, для створення тентових
накриттів. Обидва ці види повсті успішно приміняють жудожники та
дизайнери для створення мистецьких та дизайнерських об’єктів,
інсталяцій. Завдяки хорошій здатності тримати форму та моделюватися
цей матеріал найбільше застосовується для створення об’ємної
скульптури, дизайнерських об’єктів та меблів (стільці та крісла «Isle
Design», «Felt Studio», «Fox & Freeze», Луїза Кемпбела, Аяла Серфаті).
Особливо широкого застосувоння нуно повсть набула в дизайні
одягу. Надзвичайні пластичні якості цього матеріялу привернули увагу
не лише художників, які почали створювати одяг «art-to-wear», а й
модельєрів (Ліз Клей, Крістін Біркл, Сельджук Гурішік). Прозорість і
щільність, гнучкість і жорсткість, природні та фарбовані кольори
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надають модельєрам великих можлавостей для гри формою, кольором,
силуетом, створюючи образи легкі і прозорі, важкі та поважні, етнічні
та сучасні.
Можна зробити висновок, що повсть у всіх її різновидах стала
матеріалом, який активно застосовується в мистецтві та дизайні. Це
обумовлено її технічними характеристиками та можливостями, а також
естетичними якостями. Повсть як матеріал для мистецтва та дизайну є
важливим і як матеріал, який супроводжує еволюцію людства та став
символічним, знаковим.
ЛІТЕРАТУРА
1. Laue D. The catalogue/Dietmar Laue//Textileforum. – 2010. – No. 1. – P. 26.
2. Fashioning felt. Textileforum. – 2010. – No. 1. – P. 21.
3. Brown S. Fashioning felt / Susan Brown // Textileforum. – 2010. – No. 1.
– P. 24 – 25.

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТРИКОТАЖУ
ТА ЙОГО ПЕРШІ ЗРАЗКИ
Дуляницька Людмила Петрівна,
аспірант Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
Лагода Оксана Миколаївна,
кандидат мистецтвознавства, доцент
Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
У сучасних умовах актуальність визначеної теми є очевидною,
оскільки інтерес до в'язання зростає як в Україні, так і в світі.
Трикотажні вироби все частіше з’являються на подіумах модних
показів. Дизайнери загалом використовують сучасні техніки
трикотажу, хоча в’язання як вид декоративно-ужиткового мистецтва та
дизайну має свою давню історію, традиції та техніки, які невиправдано
забуваються. Саме знання та застосування цих технік при виготовлені
дизайн-об’єктів може слугувати основою для створення оригінальних
колекцій одягу, взуття, аксесуарів та іншого. Власне тому існує
потреба в ґрунтовному дослідженні та висвітлені обраної теми.
Питання історії виникнення в’язаних виробів у світовому
контексті не є досконально вивченим. Загалом деякі відомості про
виникнення в’язаних виробів доступні в мережі Інтернет на сайтах
музеїв. Є значна кількість робіт закордонних авторів, проте, в Україні
ще не існує праць, які б ретельно та комплексно досліджували історію
виникнення трикотажу. Тому головною метою роботи є висвітлення
цього питання.
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Представлені гіпотези авторів: Л. Пешкової та У. Фелкіна про
те, що трикотаж існував ще задовго до нашої ери, не підтвердженні
археологічними знахідками. Вони базуються лише на основі
стародавніх зображень людей в одязі, який нагадує в'язаний, що
визначити точно досі не можливо. Що стосується текстильних
археологічних знахідок, то деякі з них настільки схожі на в'язані
спицями, що їх довгий час вважали трикотажними і по них датували
виникнення в'язання. Але насправді вони були виготовлені за
допомогою голки.
Тому історію виникнення в’язання умовно можна поділити на
історію виникнення подоби в’язання та історію виникнення
справжнього в’язання. До першої відносяться всі плоскі та об'ємні
текстильні зразки, які виконані в техніці (ісп. nudo de doble enlace)
вузликового плетіння з використанням вузла з подвійним зчепленням
(шапки з чотирма кутами, або Чуку, період: 600 – 900 рр. н.е.) та за
допомогою голки: техніка ісп. anillado cruzado – обвивання, що
перетинається, англ. cross-knit looping або cross-knit loop stitch –
схрещено-в’язане петлеутворення (кайма з фігурок людей та птахів,
період: 100 р. до н.е. – 300 р н.е.); техніка «single-needle knitting» або
ще «nalbinding», що можна перекласти як «в'язання однією голкою»
(шкарпетка III ст. н.е., та фрагмент однотонного текстилю з вовни,
який відноситься до III ст. н.е.). Таким чином є достатньо
підтверджень тому, що в'язання з'явилося пізніше ткацтва, і походить
воно з текстильних технік в'язання голкою, які передували ткацтву і
згодом існували деякий час поряд з ним.
А вже за даними Річарда Ратта (англіканський єпископ автор
книги «Історія ручного в'язання»), справжнє ручне в'язання виникло у
середньовічному Єгипті в VII ст. н.е. У музеях Вікторії та Альберта
(Лондон) та в Метрополітен (Нью-Йорк) зокрема представлені:
фрагмент шкарпетки та майже не пошкоджені шкарпетки, виготовлені
у Єгипті в XII – XIII ст. Вони зв'язані по колу від пальців вгору. Як
демонструє виворіт фрагменту шкарпетки, його візерунки були
виконані в техніці, яку ми зараз називаємо жакардовою. Інший
Фрагмент в'язаного полотна виготовлений також в Єгипті й
відноситься до 1300 – 1500 рр. Він відрізняється більш складною і
багатобарвною композицією орнаменту та виконаний з використанням
двох, трьох і більше ниток різних кольорів у ряду.
Наявні текстильні зразки показують, що справжнє в'язання
виникло в Єгипті в VII ст. н.е і вже до XIV ст. було повністю
розвинене як ремесло і як вид декоративно-прикладного мистецтва.
Воно досягло найвищого рівня і з точки зору художнього втілення
багатобарвних орнаментів, і в плані їх технічної реалізації. Для
в’язання традиційно використовувалися такі матеріали, як бавовна і
вовна, а також самі різноманітні техніки. Зокрема, важливо зазначити,
що вже в XI ст. було відоме кругове в'язання.
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РЕТРОСПЕКТИВА КОСТЮМІВ МОДНОГО БУДИНКУ DIOR
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Херсонського національного технічного університету.
Якимчук Олена Володимирівна,
кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету
Проектування якісного актуального жіночого костюма потребує
врахування низки факторів, які впливають на створення саме
жіночного образу. У минулому одяг чоловіків та жінок мав характерні
гендерні відмінності, однак сьогодні, в період політичного, соціальноекономічного розвитку суспільства, культури та побуту, домінує
стрімка популяризація універсального стилю – «унісекс».
Гендерні відмінності між чоловічим та жіночім костюмом
майже не відміняються. Цей феномен приводить до дисбалансу
суспільно-культурного життя та руйнуються стереотипи щодо
жіночності, як образу в цілому. З появленням кожної нової моди одяг
та інші предмети, характерні для попередньої моди, частково, а іноді і
в значній мірі, втрачають свою естетичну цінність [1].
Для створення гармонійного жіночного образу необхідно
прослідити канони жіночності за допомогою перших законотворців.
Творчість будинку мод Dior має велике значення для створення та
розвитку фемінного одягу сьогодні (рис.1).
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Рис. 1. Творчість Крістіана Діора:
а - Крістіан Діор; б, в, г, д,- основні трендові силуети
Крістіан Діор творив під своїм іменем протягом незначного
проміжку часу – з 1947 по 1957 рік. Базисом успішності модного
будинку став новий образ жінки, який кардинально відрізнявся від
моди 1940-х років. Після Другої світової війни жінки захотіли знову
стати витонченими. Крістіан Діор говорив: «Ми залишили за собою
епоху війни, форменого одягу, трудової повинності для жінок з
широкими плечима боксера. Я малював жінок, що нагадують квіти:
похилі плечі, округла лінія грудей, осині талії і широкі, що
розходяться донизу, як чашечки квітки, спідниці» [2].
Для розкриття поняття жіночності у творчості Крістіана Діора
було створено та проаналізовано ретроспективу основних силуетів
жіночого костюма (рис. 2).
Початок творчості Крістіана Діора – друга половина 1940-х
років. Цей період характеризується післявоєнним станом, де жінки
захотіли контрастувати з чоловіками і стали відмовлятися від
жорсткого, аскетичного образу, нав'язаного їм війною і необхідністю
самим забезпечувати себе. Це сукні з новим варіантом криноліну,
затягнуті талії, пишний бюст, маленькі круглі плечі, спідниці до
щиколотки, або прямі, або досить широкі [3].
У 1950-х роках Крістіан Діор випускає колекцію у якій силует в
певній мірі дещо змінюється: пластика ліній пом’якшена, ненав'язливі
жакети, плісировані спідниці, блузи з морськими комірами. Жіночній
образ стає легшим та більш витонченим.
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Рис.2. Ретроспектива жіночого одягу Крістіана Діора
Крістіан Діор був одним з першовідкривачів сучасного
жіночного образу у першій половині XX століття. У ході його
творчості створено певні канони щодо жіночного силуету, які
використовуються й нині сучасними дизайнерами. Ім'я Діора є
синонімом жіночності, розкоші і гарного смаку, оскільки гармонія
його костюмів – результат талановитої інспірації природними
об’єктами.
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MANUAL WAYS OF DYEING AND PRINTING
IN MODERN TEXTILES
Anna Chornostan, Ukraine
Kherson, Kherson National Technical University
Master of Technology and Design of Textile
David Hui, USA
New Orleans, University of New Orleans
PhD, Professor
In recent years, fabrics, painted by hand has been increasingly used
by artists in the manufacture of clothing, arts and crafts and handworks.
Such works tend to exhibit the important local culture of the region and
promote regional and international tourisms and friendships.
The most common of these fabrics are those made with a pattern
manufacture by traditional techniques of cold, hot and nodular batik. Hese
fabrics are also used in printing stamps and stencils. It is interesting that
good ffects can be achieved by staining using shaving foam (eg, work Kate
Ward), ice (Lynda Heines) as the basis when dyeing. Unique master prints
can be obtained using methods of monotype, for example, jelly plates (Lou
Ann Gleason, Joan Bess), textured plastic surfaces, glass, etc. LuAnn Kessi
uses modern types of dyes which are dried by sunlight.
The present methodology compares favorably against the backdrop
of the following traditional methods such as eco-print, which dates back to
the beginning of human history. Such Eco-printing is a technique developed
by Australian dyer India Flint, which involves bundling leaves in cloth or
felt and then steaming or dyeing the bundles in a plant based dye vat.
The method of eco-print use Pereleshina Irina, Yevgeny Bobrov,
Julia Orlova. Kherson artist Elena Ulyanova has developed a new method
"Contact Dyeing" that allows to get a crisp, clear prints plant in a shorter
time. Lynda Heines reached significant progress in painting. She
recommends hammer fabric with attached leaves when painting with the
method of eco-print. It accelerates the process. A similar technique is rust
dyeing. Lot of artists in Ukraine, such as Lynda Heines, Lois Jarvis use this
technique.
Analysis of works by contemporary artists let us to conclude that the
development of technology of hand printing and dyeing has perspectives.
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THE IMPACT OF TRADITIONAL EMBROIDERY AND STITCH
TECHNIQUES ON CONTEMPORARY ART PRACTICE
Robert Burton, United Kingdom
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PhD, Professor
Chepelyuk Elena, Ukraine,
Kherson National Technical University,
Dr of Sc, Professor
We are used to understanding embroidery as techniques and methods
through which to decorate fabric with a needle and thread and as such is
perceived as having a strong provenance in the history and cultural practices
of the applied arts and crafts. The practice of embroidery is thought to date
from the 3rd century and has been a feature of ethnic and folk artists
reflecting cultural identity. In the form of household items embroidered and
stitched objects were created in traditional techniques through the
application of indigenous motifs. Contemporary practice in the arts has
undergone a blurring of previously understood barriers with artists
exploiting and exploring techniques that cross recognized thresholds to
explore new concepts and make unique statements in a discourse between
making in the applied arts and crafts. In these new spaces of practice artists
as makers are creating objects as statements using the basic techniques of
embroidery to realize new forms of expression in conjunction with
unconventional materials and combinations of diverse techniques. This
paper aims to identify and classify the primary methodologies of
practitioners in the combining of traditional techniques of making within
new contemporary applied and fine art contexts through researching key
practitioners in the field, their techniques, methods and approaches,
The most common example of the contemporary use of classical
techniques of embroidery is in modern graphic or pictorial compositions.
Throughout history craftsmen have created imagery using needle and thread
cas a form of image making. Artworks representing this category are the
magical plants series made in the technique «French knot» by Kirsten
Chursinoff, the symbolic forms created by Heidi Pearl and illustrative
works of Leila Montero and Harriet Popham. In a variation of this type of
re-appropriation of traditional techniques Marianne Burr, Linda Kemshall
and Karen Cattoire use the classic form of Indian embroidery «shisha» in
their panels with abstract compositions bringing about a contemporary
reinvention of quilting techniques. The combination of embroidery and
quilting is a favorite for many artists including Beata Kerchner and Linda
Kemshall who combine this with original hand painted fabrics.
Many diverse international contemporary artists are re-appraising
traditional techniques and approaches to making with Lianne Hart and Lucy
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Reed giving new meaning to the «hardanger» technique in delicate white on
white compositions that explore contemporary themes such as biology and
intricate natural imagery in hand stitched textiles that recall aspects of
botanical illustration. Exploring similar themes through embroidery artist Di
van Niekerk creates realistic landscapes in stitch on silk and organza ribbon.
Contemporary embroidery has influenced and emerged in new
innovative expressions with UK artist Roanna Wells using hand stitch on
wool to explore conceptual mark making and expressive line in large format
wall hung works. Similarly, photos of scattered salt, fallen leaves and
symbolic shapes inspire Christine Mauersberger works.
The sensibility of memory evoked through the identification with
traditional methods is evidenced in the work of Ruth Rae, Waltraud Janzen
and others. Rae’s letter fabrics bring together words and images from a
shared past and Janzen’s delicate constructions explore shared narratives
with their audiences
Another consistent theme in the reappraisal of embroidery in
conceptual making is stitch on paper. Karen Ruane, Emily Baretta, Edward
Taylor, Mireille Vautier, Nava Lubelski and others form a representative
group of artists using this working method. Another innovation of
expression using embroidery for conceptual making is the application of
stitch into and on photos and portraits. An important movement towards this
form of making can be evidenced by the works of Hinke Schreuders,
Melissa Zexter, Lisa Kokin. Maria Aparicio’s intricate sewn-on patterns
draw attention to non-existing or previously undetectable relationships
between the subjects in interesting and unexpected ways.
The use of paper and photographs as a substrate for fibre art is
superseded by those artists who utilise natural substrates as a base for
creating fibre works. Elizabeth Klein takes eggs as a background for
embroidery not only using thread, but also tape in carrying out her stunning
images of plants. Anne Gates’ evocative work «Motivation» again uses
eggs and thread to create her abstract compositions. The brittle material,
dried leaves, is a source of inspiration for Susanna Bauer and Hillari Fayle.
UK artist Andy Goldsworthy uses stitching with leaves and other natural
forms and other techniques that reflect the traditional practices of fibre art
making within his environmental installations.
The exploration of the substrate as the basis for expanding practice in
the making through stitch finds its extreme form in the «Wonder Bread»
project by Catherine McEver who uses bread to work on. Her aim is to look
at food from an unusual perspective. Metallic objects (vessels, ground
vehicles, iron) form the basis of Severija Incirauskaite-Kriauneviciene’s
work. Lidewij Edelkoort and Ella Robinson works are hand stitched wood.
At the cutting edge of new forms of hand stitching in art is the controversial
work of David Catà who uses his own body as a canvas for writing an
autobiographical diary in small delicate stitched yarn.
Through the examination and analysis of these artists as
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representative of new forms of contemporary practice this paper will
propose the key methods and approaches of applied and contemporary
artists in the re-appropriation of traditional forms of embroidery and stitch
and through a discourse focusing on contemporary practice envisage a
resurgence of stitch and embroidery as an abiding tool in the hands of
contemporary artists and makers across the applied and conceptual arts.

ВИТИНАННЯ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ
ВИРАЗНОСТІ В ДИЗАЙНІ АКСЕСУАРІВ
Стаднік Оксана,
студентка кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету.
Науковий керівник:
Артеменко Марія Павлівна,
кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну
Херсонського національного технічного університету
Актуальною тенденцією у сфері створення модного одягу є
повернення до народного мистецтва в пошуках новаторських ідей.
Сучасні українські тенденції моди розвиваючись у загальносвітовому
руслі базуються на створенні художнього костюма, творчого пошуку
змістовності форми, оздоблення, підвищення емоційного, образного
звучання. Важливим акцентом виступає авторське виконання в
оздобленні складових ансамблю одягу.
Використовуючи широкий потенціал прийомів витинанки,
дизайнери
збагачують
одягові
ансамблі
композиційноорнаментальними структурами, створювати ажурність, навантажувати
додатковою фактурою компоненти костюма.
Художники-модельєри відновлюють традиції витинанки,
використовуючи в своїх роботах дану техніку. Кожен дизайнер,
додаючи щось нове і цікаве, тим самим збагачує мистецьку скарбницю
народу [1]. Аналізуючи сучасну витинанку можна стверджувати, що
вона набуває все більшого поширення і застосування в різних галузях
легкої промисловості як засіб досягнення художньої виразності
виробів народного вжитку – одягу, аксесуарів, взуття тощо.
Загалом, сьогодні можна побачити на модних подіумах не тільки
одяг декорований витинанням, а й значну кількість аксесуарів та
взуття. Завдяки відмінним декоративним властивостям техніки
витинання можна створювати оригінальні та неповторні зразки
компонентів костюму, збагачуючи їх ажурними, фактурними
властивостями, художніми акцентами.
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Так, наприклад, за даними журналу ELLE [2], жіночі сумки
оздоблені витинанням стали головними модними трендами у 2014
році. Такий аксесуар присутній в колекціях торгівельних марок
Reserved, Stella McCartney, Prada, Alaia, Parfois, Gilda Tonelli тощо.
Нетрадиційний підхід використання витинання при створенні
аксесуарів, втілився у проекті Yohan Serfaty, в якому однією із
головних деталей колекції стали шкіряні окуляри з перфорацією.
Також широку популярність набувають мереживні вії створені
компанією Paperself в техніці витинання. Подібний аксесуар вчинив
революцію в мистецтві макіяжу [3].
У сучасній модній індустрії техніка витинання поширюється на
головні убори, браслети, маски, рукавички тощо. Зазначені вироби
можна класифікувати за місцем розташування їх на тілі людини (див.
рисунок 1).
Аксесуари, декоровані витинанням
Головні

Шийні

Ручні

Поясні
Паски та
ремені

головні убори

маски

коміри

браслети

окуляри

вії

намиста

рукавички

шарфи та
шалі

сумки

Рис.1. Класифікаційна схема аксесуарів, декорованих витинанням,
за характером розміщення їх на тілі людини
У даній схемі підібрані аксесуари, які часто несуть лише
декоративну роль у формуванні художнього образу свого власника,
проте становлять інтерес для дослідження спектру можливостей
використання текстильної витинанки в проектуванні нових моделей
184

одягу та аксесуарів. Оскільки традиції витинання мають важливе
мистецьке значення для вирішення композиції виробу, втілення
різноманітних образно-асоціативних інтерпретації, трансформації,
трактувань в декоруванні сучасних компонентів одягу.
Таким чином, можна зробити висновок, що текстильна
витинанка має широкі перспективи становлення як техніка
декорування одягу та аксесуарів, вона розкриває перед митцями
безкінечні горизонти для втілення творчих ідей.
ЛІТЕРАТУРА
1. Мистецтво витинання. Історія розвитку/ І. Дяченко. –
[Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://volodymyrmuseum.com
2. Весенний колорблок. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://www.elle.ru/moda/fashion-blog/modnyie-sumki-vesnyi2014/2/
3. Стиль и красота: Кружевные накладные ресницы из бумаги. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://supercoolpics.com

185

Наукове видання
ХУДОЖНІЙ АВАНГАРД:
ПОШУК НОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ПАРАДИГМИ
Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції
8 – 10 квітня 2015 р.

__________________________________________________
Оригінал-макет підготовлено на кафедрі дизайну ХНТУ
Комп'ютерна верстка Семеняк Н.В.
__________________________________________________
Підписано до друку 02.04.2015 р.
Формат 60х84 1/16. Папір: офс.
Ум. арк. 10.58. Наклад 100 примірників.
Видання та друк: ФОП Грінь Д.С.,
Україна, 73033, м. Херсон, а/с 15
e-mail: dimg@meta.ua
Свід. ДК № 4094 від 17.06.2011

186

