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2020 рік був непростий. Не лише через 
пандемію, карантин, дистанційне навчання, 
спілкування в моніторах. Цьогоріч це вже 
другий випуск магістрів кафедри графіч-
ного дизайну ЛНАМ, а водночас — другий 
випуск Збірника. Магістри лютого 2020 р. 
були останніми, хто вчився на дворічній 
освітній програмі. Магістри грудня 2020 р. 
мали зробити те ж саме за три семестри — 
від вступу до захисту минули неповні 16 мі-
сяців. За цей час треба було сформулювати 
тему, опрацювати джерела, здійснити до-
слідження, а результати впровадити в ди-
зайнерському чи ілюстраторському проєкті. 
Це стало можливим лише для тих, хто чітко 
розумів свою професійну ідентичність у ши-
рокій сфері графічного дизайну та був гото-
вий до інтенсивної праці.

Кожна стаття збірника — це стислий ви-
клад маґістерського дослідження. Усе най-
важливіше потрібно вмістити в 20 тисяч 
знаків. Якщо у першому семестрі навчання 
здавалося, що буде складно написати так 
багато, то в третьому непросто вирішити, 
що скоротити. І теоретичні розділи, і звіти 
про емпіричні дослідження однаково важ-
ливі; матеріали опитувань, інтерв’ю, спосте-
режень, тестувань є цінними першоджере-
лами та підґрунтям для висновків. Головна 

вартість кожної роботи — виявлені зако-
номірності, розроблені методики, якими 
може скористатися професійна спільнота. 
Усі маґістри продемонстрували на конкре
тних проєктах як це працює, проте ідея ма-
ґістерського навчання полягає не так у вирі-
шенні практичних проблем, як у створенні 
інструментів для їх вирішення.

Випуск збірника — це нагода подяку-
вати кожному і кожній з 16ти авторів та 
авторок за співпрацю. Не лише ви вчилися 
у викладачів, викладачі вчилися разом 
з вами. Ваші сумніви, запитання, проблеми 
та успіхи допомогли вдосконалити цю ма-
ґістерську програму, завдяки вам маґістри 
наступних років отримають кращий дос-
від і зможуть стати кращими за вас. Спо-
діваємося, що цей Збірник буде корисний 
і студентаммаґістрам графічного дизайну, 
і бакалаврам, які задумуються над вступом 
в маґістратуру, і тим, хто давно захистився, 
але вчитися не перестає.
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Сторітелінґ як засіб виразності в 
анімованих логотипах

Storytelling as a tool of expression 
in animated logos

ВЛАДИСЛАВА  ЛАБАЧУК

VLADYSLAVA  LABACHUK

У статті розглянуто принципи побудови сюжету в анімованих 
логотипах і застосування в них сторітелінґу. На основі аналізу 
логотипів онлайн-платформи Digital Synopsis, відеоматеріалу курсу 
Logo Animation in After Effects та дослідження сюжету логотипа    
Google сформовано основні види сюжетів. У статті оглядається 
потенціал розповідних сюжетів у короткочасних анімаціях.

This article considers the principles of plot construction and the use 
of storytelling in animated logos.  Main types of plots are derived 
from analysis of the logos of the online platform Digital Synopsis, the 
course Logo Animation in After Effects, and the plot of the Google logo. 
This article examines the potential of narrative plots in short-length         
animations and draws conclusions about their effectiveness as a tool  
of expression.

Ключові слова: сторітелінґ в анімації, анімований знак, морфінґ, 
двовимірна анімація, логотип.

Key words: storytelling in animation, animated sign, morphing, 
two-dimensional animation, logo.
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Цифрові технології постійно приносять 
інновації, особливо це стосується анімації 
у сфері дизайну. На фоні загального 
візуального шуму постає потреба 
у виразних, лаконічних і ефектних 
повідомленнях, адже привернути увагу 
стає дедалі важче. У такому середовищі 
анімація стала універсальною і зрозумілою 
мовою, яка органічно вливається в 
інформаційний потік і доносить свій 
меседж у невербальний, але не менш 
швидкий і зрозумілий спосіб. 

Сьогодні цифрова анімація дає можливість 
дизайнерам використовувати не лише 
відомі техніки та принципи, але й 
міксувати їх між собою, утворюючи 
унікальні поєднання і надаючи їхній 
роботі індивідуальності. Саме завдяки 
цим можливостям анімація відіграє 
важливу комунікативну роль у багатьох 
сферах, зокрема, це стосується і айдентики. 
Наявність анімованої версії логотипа стає 
не менш необхідною, аніж статичної. Вона 
комунікує користувачам про задоволення 
їхніх потреб: не лише функціональних, а й 
візуальних. Анімовані логотипи найчастіше 
реалізовуються на сайтах, у мобільних 
додатках чи презентаціях. Іноді вони 
застосовуються в інформативних відео. 
Залежно від розташування смислових 
акцентів і їхнього характеру анімація може 
надавати логотипу різного емоційного 
забарвлення і змісту. Іноді застосування 
анімації є лише формою вираження чи 
додатковим візуальним ефектом, але все 
частіше анімація стає засобом розповіді. 
Детальна побудова сюжету, структури та 
ієрархії є важливим етапом роботи над 

анімованою сценою. Анімація в логотипі 
може виконувати не лише функцію 
доповнення динамікою наявних елементів, 
а й чіткіше візуалізувати образ, сформувати 
враження і викликати певні емоції, 
пов’язані з брендом. Морфінґ елементів 
логотипа і їх взаємодія між собою часто 
натякають на цінності компанії, історію 
розвитку чи результат її діяльності.

У процесі роботи над короткочасними 
сюжетами стає зрозуміло, скільки 
додаткових можливостей для розповіді та 
змістового посилу надає анімована версія 
логотипа порівняно зі статичною. Це дає 
можливість суттєво впливати на враження 
і мотиви користувачів не тільки в процесі 
взаємодії з логотипом, а й досить тривалий 
час після неї, що позитивно впливає на 
впізнаваність бренду і створює додатковий 
канал комунікації – медіа. Тому дизайнери 
частково виконують роль сценариста 
в роботі над анімованим логотипом, 
оскільки розширюються межі робочого 
простору, і їх багатофункціональність, 
універсальність, адаптивність, як і 
раніше, є важливими якостями. З одного 
боку, анімовані логотипи мають великий 
потенціал і простір для розповіді, але 
водночас у значній частині логотипів не 
використовується ця можливість і сюжету 
надають значно менше уваги, аніж власне 
самій анімації, її параметрам і технікам.

Поняття і види сторітелінґу в анімації

Поняття сторітелінґу частіше зустрічається, 
коли йдеться про кінематограф, мульти-
плікацію, публічні виступи чи літературні 
твори, і окреслюється як вміння подати 

6 Сторітелінґ як засіб виразності в анімованих логотипах   

інформацію, оформивши її в цікаву історію. 
Загалом він ставить перед собою такі 
завдання:

1) заволодіти увагою читача/глядача;

2) викликати довіру;

3) створити асоціацію;

4) стимулювати емоційну сферу людини та 
викликати співпереживання [1].

Вивчення та використання сторітелінґу 
в анімації дозволяє краще усвідомити 
її основну функцію, а також визначити 
способи увиразнення логотипа та 
зробити його більш змістовним. Завдяки 
їй візуально наближені логотипи з 
незначними відмінностями в типографіці 
чи ідентичною кольоровою гамою можуть 
сприйматися по-різному і комунікувати 
у різний спосіб. Саме в таких випадках 
анімація стає основним засобом 
персоналізації. Застосовуючи різні техні-
ки і використовуючи відмінні принципи 
побудови сюжету, дизайнерам вдається 
досягти кардинально різних рішень, що, 
імовірно, було б практично неможливо в 
роботі зі статичними логотипами. Таким 
чином, анімування логотипів лише заради 
передавання руху з плином часу стає все 
менш ефективним. Візуальні ефекти з 
обертанням елементів навколо уявної осі, 
почергова послідовність появи літер у 
кінетичній типографіці чи класичні світло-
тіньові ефекти не справляють унікального 
враження. Такій анімації вдається втри-
мувати погляд глядача на деякий час, але 
вона не формує чіткого повідомлення, не 
фокусує увагу на емоціях чи проблемах. 

Отже, логотипи, анімація в яких розповідає 
історію, викликають більше зацікавлення 
в користувачів.

Класифікація логотипів за сюжетом

Загалом сюжетну структуру можна умовно 
окреслити як лінійну та нелінійну, яка, у 
свою чергу, поділяється на декілька 
видів. Обидві структури зустрічаються 
з приблизно однаковою частотою, усе 
залежить від мети. Лінійна структура є 
більш звичною, адже послідовність роз-
витку подій зі вступом, основною части-
ною і розв’язкою зустрічається в літерату-
рі, музиці, фільмах, більшості історій, які 
нам доводиться чути, і навіть жартах чи 
розповідях у повсякденному спілкуванні. 
Глядач підсвідомо поділяє інформацію на 
три блоки, і анімація з такою структурою 
сприймається як ще одна маленька історія, 
яку він зчитує і може підсумувати чи 
описати побачене. Нелінійна при цьому 
є не менш важливою. В нелінійному 
сюжеті більшої ваги набувають деталі та 
засоби увиразнення, наприклад, технічні 
параметри, звуковий супровід, адже 
він доповнює перебіг розвитку подій і 
супроводжує історію, додаючи їй певного 
емоційного забарвлення, підкреслює 
атмосферу, яку намагався створити автор 
[3].

У книзі «Правила сторітелінґу студії Піксар» 
автор стверджує, що мета структури– 
слугувати дорожньою картою для 
написання і втілення поставлених цілей. 
Це допомагає створити і проаналізувати 
історію. Жодна зі структур не розглядається 
як єдина правильна, кожна має бути 

7



    Лабачук Владислава 

універсальною і відповідати своєму 
завданню. Але за основу для побудови 
нового сюжету завжди береться його поділ 
на частини – зав’язку, основну частину, 
кульмінацію і фінал [7].

Досить часто про лінійну структуру 
сжету говорять як про трьохактову дію, 
виокремлюючи в ній початок, основну 
частину з розвитком подій, а також 
кульмінацію і розв’язку (Іл. 1). Лінійний 
сюжет має в основі історію, яку можна 
покласти на папір і це практично буде 
повноцінним оповіданням. Цей поділ 
характеризує Ліз Блазер, говорячи про 
сторітелінґ в анімації і описуючи створення 
сюжету. Автор рекомендує виокреми-
ти ключові моменти в історії, які будуть 
основними акцентними кадрами і матимуть 
найбільший емоційний вплив, а тоді, визна-
чивши сюжетну основу,— з’єднати ключові 
кадри проміжними, організувавши таким 
чином ієрархію [3].

Трьохактова структура сюжету містить:

Перший акт. З’ясування проблеми, питання, 
конфлікту; постановка завдання, яке має 
бути вирішене наприкінці сюжету [3].

Другий акт. Процес вирішення проблеми, 
відповіді на запитання, поставлені на 
початку. В глядача може складатися 
враження, що впоратися із завданням 
успішно практично неможливо, або на ці 
запитання не існує відповіді, але раптом 
з’являється універсальний метод, який 
допоможе досягти мети. Саме ця частина 
має найбільшу тривалість і окреслює зміст 
анімації, містить найбільше ключових 
кадрів [3].

Третій акт. Розв’язка. Досягнення поставле-
ної цілі, вирішення проблеми, задоволення 
потреб, які виникали у процесі розвитку 
подій. Репрезентативний результат, який 
має підкреслити докладені зусилля і надати 
їм сенс [3].
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До лінійної структури можна зарахувати 
циклічний рух та сюжети з послідовним 
розвитком подій. Циклічна структура 
сюжету в анімованому логотипі описується  
як повторювана одноактова чи багато-
актова дія. Загалом більшість логотипів 
мають анімацію тривалістю до десяти се-
кунд, тому логічно, що їх рух циклічний 
незалежно від сюжету. 

Також до лінійної структури здебільшого 
зараховують сюжети з використанням 
персонажа. Їхнім основним завданням 
є викликати в глядачів емпатію і 
співпереживання, змоделювати прожиту 
героєм історію і провести глядача через 
неї. Історія, що розгортається навколо 
персонажа, – це та, в якій бажання головних 
героїв спонукає їх до дій, а ці дії вже є 
основою для розвитку сюжету. Усвідомлен-
ня мотивів героя викликає емпатію неза-
лежно від його зовнішніх рис і характеру. 
Персонаж змушений діяти, щоб досягти 
бажаного, але здебільшого на початку 
історії він не знає, як досягти мети. Це і 
викликає співпереживання в глядачів [8].

Очікуваним результатом у процесі 
розвитку сюжету може стати задоволення 
функціональних чи емоційних потреб 
клієнта, а кульмінацією – шлях до їх 
досягнення. Головний герой може володіти 
різними характеристиками, і від цього буде 
залежати характер комунікації. Глядач 
проживає історію разом з ним і в результаті 
асоціює себе з головним героєм. 

Натомість нелінійна структура не має 
розвитку дії, акти можуть бути непов’язаними 
між собою, сюжет розгортається 

несподівано і раптово. Такий сюжет біль-
ше нагадує абстрактну анімацію, яка може 
бути неструктурованою, проте має силь-
ний емоційний вплив. Нелінійний сюжет 
у логотипах зазвичай застосовується для 
передавання швидкого розвитку подій і 
більше працює на асоціації.

Етапи побудови нелінійної структури 
сюжету: 

1) Знайти джерело натхнення історії, 
щось, що задаватиме настрій і емоційне 
забарвлення сюжету: музика, фільм, що 
завгодно. 

2) Побудувати спосіб зв’язку і узагальнення 
фрагментів сюжету в одну цілісність. 
Оскільки він не має чіткої структури 
і послідовного переходу від однієї 
завершеної дії до наступної, але все одно 
має бути організований у певний спосіб. 
Це можуть бути об’єкти, які з’являтимуться 
час від часу або в перших і завершальних 
ключових кадрах анімації, об’єднуючи 
таким чином дію [3].

До нелінійного сюжету можна зара-
хувати використання ґлітчу, тоб-
то ефекту спотвореного зображення 
у моушн-дизайні. Ґлітч – це не лише 
набір випадкових спотворень і ефектів, 
особливо у разі, коли він застосовується в 
логотипах. Він характеризується раптовою 
зміною розташування предметів, їхньої 
форми, кольорової інверсії, освітлення, 
повторенням елементів, цифровим 
шумом. Також він може бути виконаний за 
допомогою двовимірних чи тривимірних 
текстур. Цього ефекту можна досягти і 
змішуванням різних технік і стилів [5].
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Отже, організація кадрів у сюжеті може 
здійснюватися в послідовному порядку, 
розповідаючи історію з логічним 
завершенням, використовуючи повторення 
елементів чи їхніх частин протягом всієї дії, 
або ж чітка структура може бути відсутньою. 

Базові принципи застосування технік

Цифрову анімацію в логотипах можна 
поділити на 2D-анімацію, 3D та змішані 
техніки, які поєднують дві попередні. 
Переважно застосовується цифрова 
2D-анімація, але в деяких випадках можна 
зустріти і класичну покадрову анімацію, 
коли автор хоче передати специфічний 
рух, який складно задати параметрами 
цифрової анімації. Зокрема, так званий 
рідинний морфінґ (Liquid morphing), 
зображення води,  полум’я також часто 
анімується покадрово, адже це дозволяє 
передавати специфічні форми і водночас 
відточувати уміння поділу сюжету на 
ключові кадри (Motion Beats). 

Сучасна анімація ґрунтується на принципах, 
заснованих ще в період «Золотого віку» 
класичної анімації, як-от, наприклад, таймінґ 
(правильний розрахунок часу дії), ритм 
(комбінація переходів між ключовими ка-
драми і тривалість інтервалів між ними) 
і спейсинґ (перехід безпосередньо між 
кадрами в анімації); принципи попередньої 
та додаткової дії, фізичних характеристик 
об’єкта та інші. Вони стали міцним 
фундаментом для формування нових технік 
і стилів і в покадровій, і в цифровій анімації.

Анімувати статичний логотип можна 
різними способами, задіюючи при цьому 
різні його частини. Це може бути морфінґ 

іконки в текст і навпаки, використання 
кінетичної типографіки, одночасна поява 
всіх елементів чи їх обертання навколо уяв-
ної осі (в такому разі саме характер цього 
руху буде комунікувати найактивніше), 
циклічне повторення руху, трансформація 
елементів логотипа в допоміжні об’єкти, які 
надалі стають основою для розвитку сюжету 
(зокрема, це може бути і персонаж).

Також одним зі сценаріїв є утворення 
логотипа з геометричних фігур чи 
абстрактних елементів. Логотип формується 
з непов’язаних між собою форм, але в 
кінцевому кадрі утворюється статична 
його версія. Так автор розповідає історію, 
наділяючи ці допоміжні елементи певними 
якостями чи характеристиками, які будуть 
комунікувати необхідний меседж про бренд, 
або ж передаючи цю інформацію через 
спосіб морфінґу і застосування відповідних 
технік. Динаміка логотипа залежить від 
частоти, якості та інтенсивності ефектів. 
Вона має значний вплив на композицію.

Проаналізувавши статичні й анімовані 
версії ідентичних пар логотипів, можна 
сформувати уявлення про наявність 
сторітелінґу в них і характер цих історій. 
З одного боку, логотип може здаватись 
глядачеві більш інформативним і 
змістовним завдяки наявності великої 
кількості елементів і графіки, кольоровій 
гамі чи шрифтів. В іншому разі логотип 
може бути лаконічним і мінімалістичним, 
але завдяки вдалій анімації та її грамотно 
підібраному сюжету він може передати  
більший обсяг інформації за декілька 
секунд (Іл. 2, 3), залишивши при цьому 
яскравішу асоціацію у глядача без потреби 
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розглядати  статичний логотип тривалий 
час  і намагатися уловити та пов’язати між 
собою всі деталі в ньому. 

У процесі дослідження розглянуто багато 
джерел, які формують свої рейтинги 
кращих анімованих логотипів. Було 
обрано рейтинг із 45-ти анімованих 
логотипів онлайн-платформи Digital 
Synopsis [1], яка є одним із численних 
джерел, що формують суб’єктивні рейтинги 
анімованих логотипів, змагаючись таким 
чином за увагу і намагаючись зацікавити 
глядачів матеріалом статті та стимулювати 
їх перейти за посиланням.  Аналізуючи 
подібні джерела, було нескладно зауважити, 
що значна частина логотипів повторюється, 
і є перелік логотипів, які вважаються 
популярними для використання в подібних 
джерелах, як-от логотипи Google, Shazam 
чи IKEA. У цій статті 45 Awesome Logo 
Animations присутні часто повторювані 
логотипи, а також є найбільше різноманіття 
використаних технік і способів анімації. Їх 

розглянуто й проаналізовано за тривалістю, 
наявністю сюжету та його типу, персонажа 
й типографіки, кольорової гами. Загалом 
сюжети з обраного переліку розгортаються 
в різних часових проміжках, але всі вони 
тривають не довше п’ятнадцяти секунд. 
Найбільш довготривалою є анімація 
логотипа Google, а найкоротшими– 
логотипи з анімованим летерінґом 
без структурованого сюжету. В процесі 
дослідження логотипи було класифіковано 
за шістьма основними ознаками, а саме: за 
наявністю сюжету, використаною технікою, 
способом анімації, викладом розповіді, 
способом утворення логотипа та типом 
графічних елементів. Отже, утворилися такі 
категорії:

За наявністю сюжету:

1) сюжетні;

2) безсюжетні.
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За використаною технікою:

1) одна техніка;

   - морфінґ;

   - рідинна анімація;

    - ґлітч (Іл. 10);

2) комбінація технік.

За способом анімації:

1) анімований знак (Іл. 4);

2) анімована типографіка (Іл. 5);

3) анімований знак і текст (Іл. 6);

   - трансформація знаку в текст;

   - знак і текст анімовані незалежно;

   - знак трансформується в статичний

     варіант (з’являється і знак, і текст);

    - знак утворюється в результаті завершеної     
дії;

4) трансформація окремого елемента 
логотипа.

За викладом розповіді;

1) розповідь від імені персонажа;

   - персонаж є знаком або його частиною;

  - персонаж з’являється і зникає після

завершення дії (Іл. 7);

2) історія відбувається між елементами

логотипа (Іл. 8);

3) історію розповідає окремий елемент 
(Іл. 9).
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За способом утворення логотипа:

1) циклічна трансформація елементів;

2) поява елементів у кадрі 

   - одночасна;

   - почергова.

За типом графічних елементів:

1) 2D;

2) 3D.

Загалом, якщо порівняти тривалість анімації 
в різних сюжетах, то логотипи, що містять 
іконку і шрифт, мають більш розгорнутий 
і протяжний сюжет порівняно з тими, де 
шрифти чи іконки анімовані вибірково 
або ж сам логотип є лише шрифтовим чи 
ілюстративним.  

Аналізуючи сюжети анімації в багато-
колірних логотипах, розглянутих протягом 
курсу Logo Animation in After Effects  з 
навчальної платформи Motion Design 
School [5] та на конкретному прикладі 
логотипа Google, слід зауважити, що 
частіше застосовуються лаконічні техніки 
двовимірної анімації без додаткових 
фактур і допоміжних елементів, і це робить 
характер комунікації чітким і зрозумілим. 
Компанія Google є яскравим прикладом 
втілення принципів сторітелінґу в простий 
і елегантний спосіб. З моменту створення 
її першого логотипа можна прослідкувати 
як змінювалася комунікація залежно від 
нових потреб і послуг, які виникали зго-
дом. Компанія має на меті організувати 
світову інформацію та зробити її 
загальнодоступною та корисною [4]. 

Від самого початку домашня сторінка 
Google.com була надзвичайно простою: 
різнокольоровий логотип, розміщений 
над єдиним доступним полем введення 
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на чистому білому тлі. Але в міру того, як 
технології рухаються вперед, саме полотно 
змінюється, а вхідні дані та потреби стають 
усе різноманітнішими. З’явилися  нові класи 
пристроїв і способи взаємодії з ними, 
голосові технології. Тепер користувачі 
взаємодіють із Google, використовуючи 
сукупність пристроїв, тому бренд повинен 
висловити ту саму простоту та насолоду, яку 
вони очікують від взаємодії, використову-
ючи можливості кожного нового пристрою 
та поверхні. Початковий шрифт замінений 
на більш геометричний, без засічок, при 
цьому збережено виразну багатоколірну 
послідовність. В анімованому варіанті 
Google Dots — це динамічна трансформація 
логотипа для інтерактивних, допоміжних 

та перехідних моментів; Google G – це 
компактна версія логотипа Google, яка 
працює в невеликому просторі. Далі 
бачимо морфінґ до інших елементів, які 
пов’язані з конкретними сервісами, як-от 
мікрофон, динаміки, мітка на карті та інші 
(Іл. 11). Характер анімації цих елементів 
не є спонтанним, наприклад, Google Dots 
рухаються по траєкторії дуг, які поступово 
зменшують амплітуду руху, а коливання 
голосового пошуку залежить від гучності 
голосу користувача, який виконує запит. Усе 
це незначна частина всієї дизайн-системи 
і не є просто сюжетом з чітким початком 
і завершенням, але на її прикладі можна 
детально і глибоко розглянути принципи 
застосування сторітелінґу в анімації. 
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Висновки

Вивчення та використання сторітелінґу в 
анімації допомагає краще реалізувати її 
основну функцію, а саме – розповідати 
історії. Його застосування увиразнює 
комунікацію  бренда і робить його 
меседж більш змістовним. Сторітелінґ 
використовується в сюжетних анімаціях, 
а більша частина логотипів ґрунтується на 
короткочасних сюжетах. Тому, сформувавши 
базову класифікацію анімованих логотипів 
і дослідивши принципи і методи, які в них 
використовуються, можна простежити 
залежність формування структури сюжету 
від виду логотипа, технічних параметрів, 
способу анімування та інших чинників.  
Отже,  застосування принципів сторітелінґу    
в короткочасних сюжетах логотипів 
суттєво впливає на комунікацію бренду і 
є важливою складовою в процесі роботи 
над анімацією.  
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У статті представлено дослідження інтерфейсів віртуальних екскурсій художніми 

музеями на предмет балансу між інформативністю навігації та увагою користувача. 

Проаналізовані відібрані віртуальні тури музеями, створені на різних платформах. 

Проведено спостереження з користувачами щодо їх взаємодії з турами. Виявлено 

фактори, які впливають на оптимальний баланс уваги та забезпечують позитивний 

досвід, а також фактори, що спонукають покинути тур. 

Ключові слова: віртуальні екскурсії, інтерфейси віртуальних турів, баланс уваги, 

навігація.

Взacмодiя користувача з експозицicю: 
iнтерфейси вiртуальних екскурсiй 
художнiми музеями
Вербельчук Оксана
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Verbelchuk Oksana

User interaction with the exhibition: 
interfaces of virtual tours of art museums

The article presents the research of art museums virtual exhibition interfaces based on 

the balance between navigation information content and user attention. Selected virtual 

tours of museums created on various platforms are analyzed. The observations of the 

user interactions with the tours were done. The factors that have an impact on optimal 

balance of attention and maintain positive experience as well as the factors that prompt 

users to leave a tour are revealed.

Key words: virtual exhibition, interfaces of virtual tour, balance of attention, navigation.
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У час, коли інтернет є доступний та багато інфор-

мації переводиться в цифрову форму, а вірту-

альні тури почали використовувати в бізнесі, 

туризмі, освіті, не стали винятком і культурні 

установи. Багато найвідоміших музеїв світу ство-

рили віртуальні та безкоштовні екскурсії онлайн, 

які є доступними для всіх. Відвідуючи музеї, люди 

часто потребують путівника, який буде вести їх 

по виставці, у вигляді друкованих брошур, кар-

тосхем, вказівників на стінах, що робить їхній 

шлях зрозумілішим. Але багато з нас не мають 

можливості потрапити в той чи інший музей, 

тому саме віртуальний тур робить культурну 

установу більш доступною. Також віртульні екс-

курсії є кращою альтернативою для архівування 

тимчасових виставок, ніж фотозвіти цих подій. 

Користувачі після закриття виставки можуть її 

відвідувати в онлайн-режимі на сайтах музеїв 

у будь-який час — це зберігає дух культури сьо-

годнішнього часу та дає можливість передати 

його у майбутньому. Щоб користувач мав мож-

ливість легко та зрозуміло пересуватись залами 

та оглядати твори мистецтва, потрібна зручна 

й інформативна навігація. Переглядаючи різні 

віртуальні тури музеями, було виявлено, що на-

вігація важлива, але часто вона є непомітною 

або навпаки — занадто активною, що погіршує 

досвід відвідувача. Виникає протиріччя: навігація 

потрібна, бо користувач не буде знати куди руха-

тись і взаємодіяти з простором, і водночас — не 

потрібна, бо забирає багато уваги від експозиції 

та руйнує ефект присутності. Із цього виникає 

запитання — як забезпечити баланс між інфор-

мативністю навігації та увагою глядача?

Віртуальний тур — це імітація реального місця 

за допомогою послідовних відео або нерухо-

мих зображень. Вони допомагають відтворити 

ефект реальності [5]. Тоні Парізі стверджує, що 

мета віртуальних екскурсій одна — «переконати 

вас, що ви перебуваєте десь ще» [4]. Окрім зо-

бражень, віртуальні тури можуть містити різні 

мультимедійні елементи, що збільшують інте-

рактивність (звук, текст) і здебільшого працюють 

в онлайн-режимі. За класифікацією їх можна 

поділити на такі типи: 360°, 3D, 3D-анімація. Най-

поширенішим серед віртуальних турів музеями 

є 3D-формат, що збільшує ефект присутності.

Окрім формату, віртуальні екскурсії мають від-

мінність щодо сценаріїв проходження, які були 

описані в роботі Марини Кий [1]. Перший має наз-

ву «лінійний»: учасник пересувається по підго-

товленому маршруту, без взаємодії з додатко-

вими функціями та можливістю зупинитися та 

змінити маршрут. Другий — нелінійний: учасник 

може зупинятись на обраних експонатах або 

просторі в залі, взаємодіяти з об’єктами та ін-

шими доступними функціями. Такий вид сьогодні 

найбільш розповсюджений. Третій сценарій має 

назву «вільна екскурсія» — найважчий у розро-

бленні: користувач має повну свободу в пересу-

ванні та взаємодії з експонатами, яке здійснює 

самостійно. Дослідження Томаса Новака містить 

припущення, що більший рівень інтерактивності 

призводить до більшої телеприсутності [3]. Але 

чи ця теорія справді працює? Найбільша інтерак-

тивність присутня у «вільному сценарії», але чи 

повний контроль дає відчуття дозвілля?

Особливостi
вiртуальних
екскурсiй
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Відвідуючи реальні екскурсії, в орієнтації просто-

ром нам часто допомагають гіди або навігація 

в музеї, що полегшує наше когнітивне наванта-

ження. Але що робити у віртуальних екскурсіях, 

де немає гіда і ви залишаєтесь наодинці з експо-

зицією? Як взаємодіяти з нею, куди йти, на що ди-

витись, де брати інформацію? Щоб отримати все 

це, існує панель навігації та додаткові елементи 

в дизайні інтерфейсів для покращення досвіду 

користувача під час екскурсії.

Яким чином це роблять найкращі представни-

ки музейної справи, чи увага користувача три-

мається на експозиції, навігація цьому сприяє 

чи навпаки — заважає? Щоб це з’ясувати, було 

опрацьовано досвід найпопулярніших світо-

вих художніх музеїв [2]. Кілька з них створені 

за допомогою платформи Google Art&Culture, 

тому зі списку було взято лише музей ван Ґоґа, 

а інші — відкинуто. Наступними за списком було 

відібрано тих, що мають різні платформи їх ство-

рення для кращого аналізу інтерфейсів і підхо-

дів до навігації. До остаточного списку увійшли 

6 музеїв:

1. Лувр (Париж)

2. Музей ван Ґоґа (Амстердам)

3. Ватиканський музей (Рим)

4. Музей Тіссен-Борнеміса (Мадрид)

5. Театр-музей Далі (Фігерас)

6. Музей Бенакі (Афіни) 

Аналiз
вiртуальних
екскурсiй
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У Луврі було сім залів, три з яких мали різний 

підхід до навігації та ієрархії елементів. В усіх за-

лах глядач прямує за стрілкою, може зупинятись 

на певних точках і роздивлятись об’єкти (але на 

відстані, без можливості їх збільшити). В першо-

му залі навігаційні елементи нейтрального ко-

льору та анімовані, що забирає відсоток уваги 

на себе. Порівняно зі статичними елементами 

навігації, їх анімування — невдалий хід. У наступ-

них — навігація активніша за експозицію та при-

вертає на себе багато уваги, але цілісна стилісти-

ка краще сприймається. Взаємодія користувача 

з об’єктами здійснюється за допомогою двох елементів: лупа та 

«?». Лупа надає учасникові масштабоване зображення експоната, 

а «?» — експлікацію на затемненій плашці. В наступних залах ці 

дві функції об’єднуються в одну та позначаються «і», а експлі-

кація із зображенням об’єкта відображається в окремому вікні, 

що краще сприймається, хоча роздивись картину було зручніше 

в першому залі — була можливість масштабування, яка була від-

сутня в наступних залах. У третій залі створена більш інтуїтивна 

навігація (за допомогою тачпаду або клавіатури). Блакитна панель 

має лише одну важливу функцію (зміна мови), але займає усю 

нижню площу екрана, що є нелогічним використанням простору та 

уваги користувача на неї. В другому та третьому залах присутній 

план поверху, який допомагає орієнтуватись в просторі. У всіх за-

лах сценарій проходження — нелінійний. Присутні масивні яскраві 

логотипи та неклікабельні соціальні мережі, які забирають на себе 

більший відсоток уваги, а користі — жодної.

Віртуальний тур музеєм ван ҐоҐа зроблений 

платформою Google Arts & Culture. Навігація схо-

жа на Google-карти, користувач може пересува-

тись у будь-яку точку залу, нічого його не обмеж-

ує. Загалом, навігаційні елементи є нейтральні 

та не забирають багато уваги у користувача, 

натомість скрол-меню з картинами є досить ак-

тивним. Взаємодія з об’єктом не є інтуїтивно зро-

зумілою, як у Луврі, оскільки вікно спливає в кутку 

(переносить в окрему вкладку до експлікації), а не 

біля картини, якого користувач може взагалі не 

Іл. 1. Екскурсія музеєм Лувр

Іл. 2. Екскурсія музеєм ван Ґоґа
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побачити. Картини, з якими можна взаємодіяти, — обмежена кіль-

кість, що присутні в скрол-меню. Відсутня функція повного екрана, 

тому ефект присутності втрачається. Сценарій вільний, порівняно 

з Лувром, якість навігації гірша, вільне пересу-

вання без плану поверху дає більшу ймовірність 

загубитись та не побачити все.

Віртуальний тур 360° Ватиканським музеєм 

має 12 залів для перегляду з однаковим інтер-

фейсом. Панель навігації досить нейтральна, але 

добре виконує свою функцію, порівняно з Лу-

вром (1, 2 зали). Глядача веде масивна та напівп-

розора стрілка, а взаємодія з об’єктами — відсут-

ня, що зменшує зацікавленість у проходженні. 

Масштабування користувач здійнює тільки з тієї 

позиції, в якій він перебуває. Сценарій лінійний, 

де немає додаткових функцій (експлікація, огляд об’єкта) та обме-

жений шлях. Порівняно з попередніми музеями, навігація приєм-

ніша для сприймання та не забирає багато уваги. Стрілка часом 

зливається з фоном, що дає відчуття загубленості, це відволікає 

від експозиції. 

Музей Тіссен-Борнеміса має 88 віртуальних 

екскурсій, які представлені на сайті з 2009-2020-

го років. Переглядаючи їх, можна виокремити 

три групи турів, що мають схожі інтерфейси. 

Перша група екскурсій має функцію VR-окуляр 

для повного занурення. Переміщення екскурсі-

єю глядачеві допомагає спеціальний квадратик 

(бірюзового кольору з ефектом блимання), на 

вихід з кімнати — червоний. Перехід з кімнати 

в її іншу частину краще сприймається в музеї 

Лувру, оскільки стрілочка є відразу зрозуміла. Взаємодія з експо-

натами здійснюється через елемент «+» — глядач отримує кар-

тину в збільшеному вигляді, присутнє автоматичне збільшення 

масштабу, що не є зручним (краще, коли цим керує користувач, як 

в першому залі Лувру). Перехід до повної експлікації та пов’язани-

ми роботами виконує активна кнопка «info». Додатково пересу-

ватися залами користувач може за допомогою вибору кімнати зі 

скрол-стрічки, яка згортається в один елемент — порівняно з музе-

Іл. 3. Екскурсія Ватиканським музеєм

Іл. 4. Екскурсія музеєм Тіссен-Борнеміса
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єм ван Ґоґа вона не забирає на себе увагу. Ефект присутності та за-

цікавленості відносно попередніх музеїв — найбільший, користувач 

має можливість взаємодіяти майже зі всіма об’єктами, легко змі-

нити локацію на іншу, керувати своїми рухами різними способами 

(клавіатурою, тачпадом, елементами навігаційної панелі). Наступна 

група екскурсій не має змін від попередньої по панелі. Лише дода-

на функція — аудіогід (звукова доріжка з інформацією про об’єкт). 

Запис переривається, як тільки користувач відходить від картини. 

Третя група — екскурсії 2017 року і раніше. Вони актуальні та робочі, 

лише мають візуальні зміни в панелі навігації та лінійний сценарій, 

натомість у попередніх залах — нелінійний.

Віртуальний тур театром-музеєм Далі не схо-

жий на попередні. На початку туру користувач 

бачить загальний вигляд музею та може відра-

зу обрати зал, який відвідати. Переміщується 

користувач вільно, оскільки сценарій проход-

ження в цій екскурсії вільний, лише напівпрозо-

рі кола підказують, куди далі можна рухатись. 

Для швидкого переміщення використовується 

скрол-меню. Взаємодія з об’єктами здійснюється 

за допомогою кольорових кіл (червоний, жовтий, 

синій), які мають мінімальну відмінність функцій. 

Експлікація розташована на темній плашці, як 

у першому залі Лувру, що є незручним для сприйняття великої 

кількості інформації. Коли переміщати курсор ближче до посилан-

ня, — вікно зникає і глядач не може виконати дію. Також присутня 

додаткова функція — лінійка, яка не має великої 

цінності. Порівняно з попередніми, музей Далі 

має найбільшу кількість взаємодії з об’єктами, 

натомість увага користувача розсіюється дуже 

швидко на ці елементи. Вільний сценарій дає 

відчуття розгубленості та збільшує час проход-

ження туру. 

Віртуальна екскурсія музеєм Бенакі доступ-

на по всій площі (від першого до четвертого по-

верху). План будівлі розміщений окремо збоку, 

присутнє статично закріплене скрол-меню, як 

в музеї ван Ґоґа, але через менший масштаб 

Іл. 5. Екскурсія театром-музеєм Далі

Іл. 6. Екскурсія музеєм Бенакі
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сприймається легше. Переміщення кімнатами за принципом схо-

же на музей Далі, що є зручною альтернативою стрілці. Взаємодія 

з об’єктами позначається «+», що дає можливість прослухати ау-

діо про об’єкт і ближче подивитись на нього. Ці елементи маленькі 

та не дуже помітні, часто зливаються з об’єктами. Сценарій неліній-

ний, присутнє відчуття, що за тебе відібрали кращі експонати і ве-

дуть лише до головних об’єктів. Цікаво, що це перша екскурсія, яка 

підтримує шість мов для аудіопрослуховування. В цьому турі є ста-

тичний масивний логотип, але він має нейтральний колір і дещо 

зливається з фоном, увага на ньому не зосереджується, порівняно 

з Лувром. Подання інформації зручніше в Тіссен-Борнеміса, бо не 

кожен хоче слухати довгу аудіодоріжку, швидше прочитати текст.

Кожна платформа підходить до візуалізації по-різному, проте вид-

но навігаційні прийоми, які наслідувались, хоч вони і не є вдалі, 

тому мають багато спільного (див. список 1).

Взасмодiя з рiзними 
типами експонатiв
 

У всіх віртуальних екскурсіях обраними музеями був однаковий 

вид експонатів (картини), з якими, здебільшого, була невдала та 

незручна взаємодія. Зустрічались і скульптури, але взаємодія була 

ідентична — фотографія з одного боку. Платформи, на яких ство-

рені ці екскурсії музеями (та багато інших відомих музеїв), мають 

шаблонність у вирішенні задачі із подачею різних видів експонатів. 

Варіант, який фігурує, — вузький і не пристосований до сучасного 

світу мистецтва. Але хіба цього вистачає для передачі ідеї, яку 

хотів туди вкласти автор? У віртуальній виставці, створеній від кіно-

компанії «Netflix» разом з Бруклінським музеєм, можна побачити 

хороший приклад подачі об’ємного експоната (іл. 7). Ця екскурсія 

зосереджена на костюмах, які були використані у культових серіалах 

про британську королівську сім’ю. Глядач при режимі опису може 

обертати манекен, роздивитись важливі деталі, подивитись сцену 

із серіалу з використанням цього костюма. До такого підходу можна 

зарахувати: скульптуру (статичну, кінетичну), асамбляж, інсталяцію, 

1. Пересування (в 3-х турах 

використовується стрілка, 

в 2-х — кружечки на підлозі, 

в 1 — квадрат).

2. Масштабування (5 музе-

їв — інтуїтивне та відобра-

жене на панелі, 1 — тільки 

інтуїтивне).

3. Набір навігаційних елемен-

тів (у 3-х турах елементи 

розташовані однією групою, 

у 2-х — по обидва боки 

окремими елементами, 1 — 

відсутня).

4. Взаємодія з об’єктом 

(у Луврі (перший зал) — «?» 

та лупа, у наступних — «і»; 

у двох зустрічається знак 

«+», у Далі — круги різних 

кольорів, у ван Ґоґа — окре-

ме вікно).

5. Скрол-стрічка для швидко-

го огляду експозиції (у 4-х 

є елементом, в 1-му — ста-

тичний елемент, в 1-му (та 

у двох залах Лувру) — від-

сутня).

6. Режим повного екрана (у 5-х 

присутня можливість, у ван 

Ґоґа — немає).

7. VR-окуляри (у 4-х наявна 

функція).

8. План залу (лише присутній 

у 3-х турах, в одному з яких 

він статично закріплений на 

екрані). 

9. Сценарій проходження пе-

реважає нелінійний, у 2-х — 

вільний, 1 — лінійний.

Список 1



Вербельчук Оксана         24

реді-мейд. Пропонується замінити підхід до подачі цих технік мисте-

цтва у віртуальних екскурсіях таким чином: 

1. Обертання навколо (для огляду експоната з різних боків). 

2. Детальна інформація про об’єкт у текстовому вигляді (додат-

ковою функцією може бути аудіодоріжка цієї експлікації).

3. Масштабування.

4. Для кінетичних експонатів пропонується надавати елемент, 

який відображає можливість переглянути відео про об’єкт 

або інсталяцію (підтягнутого з youtube, vimeo або інших 

платформ).  

Зустрічаємо медіа-арт у віртуальних екскурсіях, але в більшості ви-

падків взаємоєдія з ним відсутня. 2020 року українська платформа 

Pangram створила декілька віртуальних екскурсій, в яких є мож-

ливість глядачеві взаємодіяти з цим видом мистецтва. У «Kyiv art 

week» була реклама BMB та медіа-арт Сергія Нежинського. Відео 

відразу транслювалося безперервно на стенді, що давало ефект 

присутності. В екскурсії «Наїв» учасникові потрібно натиснути на 

кольоровий прямокутник (іл.8); з’являється елемент, який надає 

відео (якщо учасник у режимі «експлікації»). У Кранбрукському 

музеї мистецтв підхід інший: на стіні висвічується скріншот з відео, 

взаємодіючи з додатковим елементом, користувач отримує відео 

та додаткову інформацію. Тому для таких видів мистецтва як ме-

діа-арт та перфоманс пропонується такий підхід до їхньої подачі 

у віртуальних турах:

5. Скріншот відео, на якому є можливість перейти в режим 

експлікації.

6. Додаткова інформація про роботу/перфоманс.

7. Відео роботи (для перфомансу — ролик, як він відбувався.) 

Альтернативні варіанти подачі різних видів мистецва існують, про-

те топові музеї світу цього не використовують. У разі медіа-арту 

часто не враховується навантаження на ноутбуки користувачів, 

через що екскурсія довго завантажується, тим самим зменшує 

зацікавленість. Проаналізовані варіанти подачі відео показали, 

що краще дати користувачеві більше кроків до програвання відео, 

проте вся екскурсія буде завантажуватися швидше.

Іл. 7. Огляд манекену

Іл. 8. Перегляд відео
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Було проведено спостереження над проход-

женням користувачами зазначених віртуальних 

турів, щоб краще зрозуміти користувацькі по-

треби та визначити баланс між навігацією та екс-

позицією. Користувачів було поділено за трьома 

віковими категоріями. Перша категорія — 20+ 

(респондент 1 — дизайнерка, любить відвідувати 

музеї; респондент 2 — студент 5-го курсу); друга 

категорія 30+ (респондент 3 — менеджер у сфері 

продажів і моушн-дизайнер-початківець), третя 

група — 40+ (респондент 4 — приватний підпри-

ємець). Кожен з них проходив екскурсію окремо 

всіма обраними музеями, після кожного спосте-

реження було проведене інтерв’ю на загальне 

враження та підсумок пройденого, що дозволило 

зробити такі висновки.

Стосовно сценарію проходження було з’ясовано, 

що нелінійний сценарій підтримує інтерес усіх ко-

ристувачів. «Мені хочеться оглянути все! Я хочу 

рухатись якимось планом, який ніби куратор ви-

ставки для мене створив. А так (вільний сценарій) 

я маю сама обирати, і я не знаю, чи я правильно 

рухаюсь, можливо тут по століттях все розбито 

або якась історія розповідається впродовж ви-

ставки» (р. 2). Усім опитаним було зручно вико-

ристовувати панель навігації: «Навігація і є, щоб 

ти був весь там» (р. 4). Пересування для учасни-

ків було найзручнішим за допомогою стрілки, як 

у Луврі, блимання квадрата у Тіссена-Борнеміса 

викликало у двох учасників тривогу: «Спочатку 

я подумала, що йде запис, бо вона червона та 

мерехтить, як record. Тому не одразу зрозуміла, 

що туди потрібно рухатись» (р. 2). «Мені краще 

стрілочка, бо цей квадратик (червоний), що бли-

має, як сигналізація» (р. 4). 

Стрілка для всіх була інтуїтивно зрозумілою та 

допомагала краще орієнтуватись. Взаємодія 

з картинами для учасників ніде не була на 100% 

зручною, вони підкреслили, що хорошим ходом 

було збільшення картини на весь екран, як у му-

зеї Тіссена-Борнеміса, проте там їм не вистачило 

опису поряд, щоб не виходити в окреме вікно: 

«Дуже дивно, коли окремо текст від огляду кар-

тини, не можу паралельно роздивлятись деталі 

та читати цікаві факти про картину» (р. 4). Зайвим 

було автоматичне масштабування, а при взає-

модії зі скульптурами — обертання. Проблемою 

для користувачів був рухомий фон при перегля-

ді експоната: «Фон позаду крутиться, і мене це 

дуже відволікає і збиває, я відчуваю, що мені по-

трібно поспішати, щоб не пропустити наступну 

картину. Це жахливо, мені аж противно через це» 

(р. 3). Для елемента, який позначає інформацію 

про об’єкт, учасникам важлива його прив’язка 

до експоната (у Луврі була часом незрозуміла 

причетність значка до одного з об’єктів) та його 

видимість (у музеї Бенакі користувачі не завжди 

могли побачити цей елемент). Велика кількість 

інформативних елементів, як у музеї Далі, погір-

шувала досвід взаємодії користувачів: «Навіга-

ція повинна підсилювати продукт і підсилювати 

інтерес там знаходитись, а в даному випадку 

немає цього» (р. 4). Було виявлено, що анімова-

ні елементи навігації погіршують баланс уваги. 

Спочатку респондентам 3 і 4 цей хід сподобався, 

проте порівнявши зі статичними елементами, 

їхні думки збіглися з думками респондентів 1 і 2.

Яскраві кольори у навігації, хоч дивляться стиль-

но, проте забирають багато уваги, для респон-

дентів потрібен був час на звикання. Підсумову-

Спостереження
з користувачами
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ючи враження від екскурсій, усі обрали панель 

навігації в музеях, які мали нейтральні кольори 

навігації (Бенакі, Тіссена-Борнеміса) та згруповані 

елементи на плашці. Одним з головних функцій 

туру для кращого емоційного стану учасників 

був план поверху, де користувач міг відстежити 

своє розташування щодо інших об’єктів і кімнат: 

«Ох, як прикольно, мені корисно! Мені цікаво де 

я і скільки мені ще потрібно пройти, і як далеко 

я зайшла, і як мені повернутись, і в якому на-

прямку я дивлюсь» (р. 3). Найзручнішою візуа-

лізацією для них був план у музеї Бенакі, який 

при потребі можна було подивитись та закрити. 

Статично закріплений план (як у Луврі) забирав 

багато уваги та погіршував взаємодію з просто-

ром, а dollhouse виявився занадто хаотичним. 

Зайвими елементами для користувачів були: 

лінійка; соцмережі та яскраві логотипи; круги 

в музеї Далі. Щодо логотипів, у музеї Бенакі ко-

ристувачі навіть не помітили наявності досить 

масивного логотипа, пояснюючи це тим, що він 

нейтрального кольору. Скрол-меню зі стрічкою 

важливих картин в експозиції учасники не вико-

ристовували, лише ознайомились із функцією 

в усіх музеях: «Перехід по картинах, напевно, 

комусь потрібний, але мені так не цікаво. Я все 

одно не бачу тих картин. Якщо воно потрібне, то 

тут добре зроблено, що закрита в значку» (р. 3). 

Користувачі висловили думку, що найгірша ві-

зуалізація меню була в музеї ван Ґоґа через за-

кріпленість на екрані. В музеї Тіссена-Борнеміса 

їм сподобалось, що скрол-меню сховане. Вони 

не відзначили цю функцію важливою, швидше 

зайвою: «Мені краще сприймати панель зі знач-

ками, які будуть мати свою певну функцію, ніж 

коли це будуть незрозумілі картинки» (р. 4). Про-

те, якщо паралельно є план поверху, тоді нею 

можна користуватись, бо розумієш, куди учасник 

переміщується, натискаючи одну з картин. 

Отже, на баланс уваги користувачів впливають 

різні фактори: зручне розташування елементів, 

їх видимість, розуміння власного місця розташу-

вання в залі, якість пересування та супровід, вза-

ємодія з об’єктами, колір елементів, зрозумілість 

функцій навігаційних елементів — усе це забез-

печує приємний досвід, присутність, інтерес та 

відсутність роздратування, загубленості і злості. 

Наявність масивних та яскравих логотипів і со-

цмереж, велика кількість інформаційних знаків, 

розгрупування елементів навігації, масивні ста-

тичні зображення на екрані (план, для прикладу), 

елементи, які не відображають візуальну подачу 

від їх функцій — викликає роздратування та ба-

жання покинути тур.

У ході дослідження було виявлено, що більшість 

музеїв мають однотипну навігацію. Жодна вірту-

альна екскурсія не є ідеальним прикладом для 

наслідування. Найбільша платформа Google 

Art&Culture, яка робить екскурсії для топових 

музеїв, — найгірша щодо навігації та взаємодії 

користувача з експозицією. Взаємодія з експона-

тами вузька та не пристосована до різного виду 

мистецтва (інсталяція, скульптура, медіа-арт). 

Віртульні екскурсії є кращою альтернативою для 

архівування тимчасових виставок, ніж фотозвіти 

цих подій.
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кораблів у коміксах: 
земні джерела й аналоги
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The images of spaceships 
in comics: terrestrial 
sources and analogues

Maryna Marakova 

У статті розглянуто комікси космічної тематики та зображення в 
них космічних літальних апаратів. Проаналізовано ілюстрації ко-
раблів і підхід ілюстраторів до інтегрування земних аналогів у зо-
браження вигаданих зорельотів. Узагальнено особливості та ша-
блони, що використано під час створення космічних кораблів.
Ключові слова: комікс, наукова фантастика, космоопера, косміч-
ні кораблі, земні аналоги, ілюстрація.

The article considers the concept of comics of space themes and 
images of spacecraft in them. Illustrations of ships and the approach 
of illustrators to the integration of terrestrial analogues in the image 
of fictional starships are analyzed. The features and templates used in 
the creation of spacecraft are summarized.
Keywords: comics, science fiction, space opera, spaceships, terrestrial 
analogues, illustration.
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Вступ
Людина завжди сягала думкою туди, де повний вакуум, а за горизонтом ще стільки 
незвіданого. Космос – це план «Б» людства, це той простір, куди людина прагне зазир-
нути вже не одне століття. Багато ідей вигадали саме фантасти, не всі з них витриму-
ють перевірку практикою. Незважаючи на наукові здобутки у космічній галузі останніх 
років, значний об’єм інформації залишається неопрацьованим. Людина і космос – тема 
фундаментальна, що наштовхує на роздуми про вічне. Взаємодія з невідомим просто-
ром, передавання емоцій та переживань – все це неодноразово знаходило відобра-
ження у різних медіа. Жанри коміксу проходили довгий шлях, і так само, як і людям, 
їм притаманні життєві цикли, тож із часом окремі жанри перенасичуються кількістю 
схожих робіт і відходять у тінь на якийсь період. Однак інтерес відновлюється, коли ав-
тор, відкидаючи старі шаблони та звичні образи, привносить щось нове, даючи друге 
дихання вже знайомим жанрам. Одним із таких став жанр наукової фантастики, твори 
у стилі якої наповнюють літературу, а згодом кіно та інші види мистецтва.

Але пересуватися космосом було би просто неможливо без спеціального транспорту, 
тож автори й ілюстратори намагались вигадати якомога цікавіший і при тому функціо-
нальний концепт для космічних кораблів. Переважно їх класифікують за призначен-
ням. Так, можна виділити такі типи: легкі кораблі розвідки, транспортні судна, бойові 
кораблі, космічні станції [1]. Дизайн космічних кораблів у коміксах різниться багат-
ством форм, кольорів і розмірів. Однак у всьому цьому розмаїтті можна знайти ана-
логи в земній реальності. Це наводить на роздуми про витоки ілюстрації космічних 
апаратів, а також ставить запитання: на який досвід і матеріали спираються художники, 
коли продумують дизайн зорельотів? чи зберігають вони функції земних аналогів, чи 
використовують тільки об’єми? які існують земні аналоги для зображення космічних 
кораблів? які тенденції розвитку дизайну цього неодмінного елементу «космічних» 
коміксів?

Космос у коміксах починає з’являтися на початку ХХ століття. Щоб зазирнути в майбут-
нє людина знаходить різні підходи та джерела для натхнення. Вона може повернутися 
в минуле, проаналізувати здобутки та синтезувати нове. Або ж піти протилежним шля-
хом і вигадати щось кардинально нове. Важливо розуміти, чи керувався автор того чи 
іншого твору науковою базою. Чи мають його рішення щодо форм, об’ємів і кольорів 
певне обґрунтування, чи все це можливе в реальному житті? Цим критеріям відповідає 
жанр наукової фантастики, що виник у період промислової революції у ХІХ столітті. 

Іл. 1. Космічний корабель «Оріон» Манга «2001 ніч» 
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Уявлення про майбутнє, яке ми маємо 
сьогодні, стає мотивом поточної діяль-
ності; залежно від того, як уявляється 
майбутнє, ми своїми діями прагнемо на-
близити бажане або запобігти подіям, 
що викликають занепокоєння [2], – пише 
у своїй статті «Бачення майбутнього: ві-
зуальна складова образів майбутньо-
го» І. В. Желтікова. Узагальнивши образи 
з візуальних джерел, таких як листівки, 
книжкова ілюстрація, комікси та діафіль-
ми, дослідниця підсумовує, що найбільше 
художники звертали увагу на зображення 
міст, транспорту та техніки загалом, тоб-
то на ті аспекти життя у майбутньому, які 
цікавлять людей першочергово. Цікаво 
спостерігати, як за допомогою стилістич-
них прийомів автори створюють новий, 
невідомий доти світ, конструюють нере-
альні концепти та пропонують своє ба-
чення гіпотетичних форм життя, водночас 
обдумуючи, що саме спонукало автора 
прийняти те чи інше рішення: чи було це 
даниною класиці, чи продиктоване харак-
тером і стилем історії?

Космічні кораблі є неодмінною складо-
вою у питанні освоєння космосу, і на-
йчастіше конфігурація їхня може бути 
обмежена лише уявою автора. Під по-
няттям «космічний корабель» мають на 
увазі транспортний засіб для подорожей 
відкритим космосом. Кораблі облашто-
вувалися гіпердвигунами, що дозволяло 
здійснювати польоти на швидкості, біль-
шій за швидкість світла, виходячи у гіпер-
просторі, зменшуючи тим самим часові 
витрати на перельоти між зірками. Однак 
не слід нехтувати тим фактом, що критерії 
у жанрів наукової фантастики та космоо-
пери мають відмінності. Твори наукової 
фантастики зазвичай мають у своїй основі 
науково обґрунтовані теоретичні матеріа-
ли. Так, у манзі «2001 ніч»  автора Хоши-
но Юкінобо кораблі та ракети постають 
схожими до колишніх космічних шатлів 
(іл. 1). В останній главі коміксу з’являєть-
ся величний корабель, що є  водночас і 
станцією, і автономною планетою (іл. 2). 
На час завершення своєї місії корабель 
падає у воду і стає зовсім схожим на суб-
марину (іл. 3). 

Іл. 3. Космічний корабель - станція у воді. Манга «2001 ніч» Іл. 2. Космічний корабель - станція. Манга «2001 ніч» 

Яким би не був жанр коміксу – космоо-
пера чи просто наукова фантастика, у 
якій присутній космос, – важливим зали-
шається питання пересування. Однак і в 

образах транспорту майбутнього можна 
знайти певні стійкі риси. Першою з них є 
тема літальних апаратів як засобів пере-
сування. З'явившись на зорі ХХ століття, 
вона залишається однією із затребуваних 
тем у зображенні майбутнього  до сьогод-
ні [2]. Пересування у космічному просторі 
може мати різний характер і значення: це 
можуть бути подорожі на території певної 
планети з особливим природним фоном 
або ж експедиції, що розтягнуться на ба-
гато світових років і займуть не одну сот-
ню парсек. Це одна з причин формування 
дизайнерських вирішень щодо побудови 
космічного корабля.
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У ще одній науково-фантастичній манзі 
«Мандрівники», авторства Юкімури Ма-
кото, продовжується тенденція зображен-
ня космічних апаратів, наближених до ре-
альних прототипів. Автор припускає, що  
2075 року люди все ще не зможуть вибра-
тися за межі марсіанської орбіти, кораблі 
все ще використовуватимуть хімічне па-
ливо. Через те, що все рухається за пев-
ною орбітою, кораблі в цьому коміксі не 
можуть ефектно маневрувати та миттєво 
скидати швидкість, як це роблять за до-
помогою вимкнення фотонних двигунів 
більшість кораблів, зображених у косміч-
них операх. З наукової точки зору, це не 
лише призводило б до надмірних витрат 
палива, сходження з орбіти, а й спричини-
ло б перевантаження пасажирів, що озна-
чатиме смерть. Зображені кораблі мають 
чітку ціль розроблення. Так, шатл DS-12 
(іл. 4), призначений для збирання кос-
мічного металобрухту, – це максимально 
простий та функціональний транспорт. На 
кораблях цієї манги немає ні зброї, ні ла-
зерів, не передано звуки в космосі, адже 
тут, як і в реальності, звук у космосі не по-
ширюється. Другим і найбільш значущим 
кораблем у цьому творі постає Фон-Браун 
(іл. 5), що є припущенням того, як вигля-
дав би корабель для подорожі із Землі на 
Юпітер. Він не тільки більший за розміра-
ми, а й складніше влаштований всередині, 
має різне необхідне обладнання для здій-
снення далеких перельотів.

Щодо кораблів космічної опери, то чи-
тачеві тут відкривається більше варіатив-
ності. Загалом, усі космічні кораблі можна 
поділити на дві великі групи за призна-
ченням: бойові зорельоти та для повся-
кденного життя. Сьогодні найбільший 
обсяг інформації можливо отримати у 
франшизі «Зоряних війн». Саме кораблі із 
цього культового твору ми візьмемо для 
аналізу, аби краще зрозуміти модифікації 
космічних апаратів. Перший вид кораблів, 
що можна зарахувати до групи апаратів 
повсякденного використання, це яхти, то-
бто будь-який транспортний космічний 
засіб, що використовується з індивіду-
альною метою чи для розваг, вирізняв-
ся пишністю кают і малою вантажністю. 
Також до цивільних зорельотів можна 
зарахувати транспортні космічні кораблі, 
що займають особливе місце у контексті 
історії зображення зорельотів. Потреба в 
них виникла від часу, як людство, у рамках 
коміксу, освоїло космос. Транспортними 
називали майже всі зорельоти, що пере-
возили вантаж. Капітаном такого судна 
міг стати будь-хто, від бізнесмена до кос-
мічного контрабандиста. Двигуни, як пра-
вило, ставили найпотужніші. Адже людям 
у будь-яку епоху важлива швидкість до-
правлення. Порівнюючи всі перераховані 
зорельоти, можна зробити висновок, що 
спільними рисами будуть геометричність 
і лаконічність образів. З технічної точки 
зору, для всіх кораблів важливим аспек-
том є аеродинаміка. Для кораблів вогне-
вої підтримки має суттєве значення вдале 
розташування бойового озброєння, мі-
цність броні та відсутність «сліпих» зон.Іл. 4. Космічний шатл DS-12. Манга «Мандрівники» 

Іл. 5. Космічний корабель «Фон Браун». Манга «Мандрівники»
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Перший комікс-стріп наукової фантастики «Бак Роджерс у 25 столітті нашої ери» містив 
зображення космічного корабля (іл. 6), що нагадував невелику субмарину (іл. 7). Мож-
ливо, це було зумовлене тим, що на той час субмарини були у розквіті виробництва 
і прогресували аж до початку Другої світової війни. Частина з вибраних ілюстрацій 
космічних кораблів мають очевидні земні аналоги. Так, лінкори, крейсери та фрегати 
й дредноути названі за аналогією до морських військових суден. Так само, як і космічні 
лінкори, у коміксах їхні морські аналоги в першу чергу завдавали психологічного уда-
ру по супротивнику, вселяючи страх і сум'яття лише одним своїм зовнішнім виглядом. 

Іл. 6. Комікс-стріп «Бак Роджерс у 25 столітті нашої ери» Іл. 7. Кронштадт, підводний човен «Тритон-2» 

Іл. 8. Лінкор американських військових сил «Айова»

Так, наприклад, один із найбільших лін-
корів Другої світової війни «Айова» (іл. 8), 
що належав до американського флоту, був 
270м у довжину. В коміксах ця риса гіпер-
болізована і не обмежена ні витратами на 
матеріали, ні різноманіттям конфігурацій. 
Також запозиченою у військових кора-
блів рисою є наявність командного містка. 
Часто саме цей елемент і обумовлює по-
дальший дизайн корабля. Розташування 
артилерійської потужності на військовому 
кораблі також відіграє важливу роль. Так, 
лінкори пройшли еволюцію від чотирьох 
башт з двома або трьома гарматами, які 
було важко захистити достатньою кіль-
кістю броні, до двох і трьох башт по дві 
гармати. У коміксних космічних кораблях 
можна помітити наступну тенденцію в 
розташуванні озброєння на масштабних 
військових кораблях: розміщення гармат 
уздовж бортів судна, розташування під 
днищем, аби ускладнити можливість по-
трапляння ворожих снарядів. Однак це 
все одно призводило до утворення так 
званих «сліпих» зон, що робило кораблі 
неідеальними. Також спільною рисою для 
більшості зорельотів стала переважно 
трикутна форма або така, що має щось на 
кшталт палуби морських кораблів.
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Для космічних кораблів наукової фан-
тастики також за аналоги були взяті без-
пілотники з їхнім різноманіттям форм і 
розмірів. У зв’язку з розвитком комічного 
кораблебудування, багато хто спирається 
на реальні аналоги ракет, шатлів і косміч-
них станцій. У манзі «2001 ніч» космічний 
корабель-станція схожий на дирижабль, 
однак дещо модифікований та зроблений 
з міцного вогнетривкого матеріалу (іл. 9). 
Якщо ж відходити від типового зображен-

ня космічного корабля, що буде надто 
реалістичним, то в хід іде майже все, що 
зможе розвинути фантазія художника. У 
підсумку, аналогами для коміксних зоре-
льотів слугували не тільки морський вій-
ськовий транспорт, реальні космічні шат-
ли або літальні апарати, а також прості 
повсякденні предмети, що оточували ілю-
страторів на момент створення дизайну 
космічного корабля.

Для дослідження дизайну космічних кораблів у коміксах було розглянуто 35 різних 
космічних одиниць техніки. Вибірка була сформована, виходячи з популярності творів 
у світі. Так, майже у кожній категорії присутні космічні судна з коміксів про зоряні вій-
ни, масштаби та деталізація світу яких дозволяють побачити, а іноді й задають, тенден-
ції візуального вирішення суден.

Дослідження

Колір. Незважаючи на те, що події в коміксах зазвичай розгортаються у вигаданих 
всесвітах, ілюстратори не наважуються вийти зі стандартної гами відтінків сірого чи 
коричневого, тобто використовують кольори, які б стовідсотково запевнили читача, 
що корабель зроблений з надійного матеріалу на кшталт якого-небудь сплаву металу. 
В цьому є раціональне зерно, адже ніхто не хоче летіти на космічному судні, яке ро-
звалиться. Однак, якщо використати більш незвичні кольори, робота одразу набуде 
цікавого відтінку, як, наприклад, дизайн кораблів у коміксі «Космічні бандити». Проте 
більшість із представлених кораблів виявилась сіро-синіми (24 судна з 35-ти), далі 6 
білих, 3 червоного кольору та один чорний корабель. 

Іл. 9. Космічний корабель-станція. Манга «2001 ніч»
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Форма. Під час аналізу зображень кос-
мічних кораблів і синтезу отриманої ін-
формації було виявлено, що космічні 
зорельоти виражені у кількох панівних 
конфігураціях:

— трикутні, судна схожі на надзвукові ви-
нищувачі. Так само, як і земний аналог, ро-
звивають високу швидкість і дуже манев-
рені, виступають у авангарді ескадрильї. 
Цих космічних суден виявилось найбільше 
з усіх вибраних для дослідження екзем-
плярів – 8 з 35-ти. Наприклад, маневрений 
корабель з коміксу «Космічні бандити» (іл. 
10);

— круглі, тарілкоподібні зорельоти з до-
датковими відсіками для надзвичайно 
потужних масивних двигунів. Як правило, 
використовуються як транспортні, рідше 
— військові космічні кораблі. Найяскраві-
шими представниками є «Тисячолітній 
сокіл» з коміксу «Зоряні війни» (іл. 11) та 
корабель «Ентерпрайз» із коміксу «Стар-
трек» (іл. 12);

— молотоподібні, з масивною передньою 
частиною для розміщення командного 
містка та артилерії у бойових кораблів, 
видовженим проміжним відсіком, що 
веде до відділу двигунів, чудово підходять 
для пробивних маневрів і прямих атак. 
Такими виявилися 6 зорельотів з 35-ти;

— ті, що мають форму прямокутника, 
схожі на невеликі автобуси, переважно 
використовуються для подорожі на неве-
ликі відстані, основною характеристикою 
є мобільність. Представлені всього трьо-
ма кораблями, один з яких шатл DS-12 (іл. 
13) з манги «Мандрівники»;

Іл. 11. «Тисячолітній сокіл». Комікс «Зоряні війни»

Іл. 12. Корабель «Ентерпрайз». Комікс «Стартрек» 

Іл. 13. Космічний шатл DS-12. Манга «Мандрівники»

Іл. 10. Маневрений корабель. Комікс «Космічні бандити»
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⸻ кораблі у формі видовженої піраміди, як правило, лінійні кораблі, схожі до лін-
корів, що використовуються у військово-морському флоті. Надзвичайно масивні, від-
сутня маневреність, гарно озброєні. Становлять так зване ядро – командний центр 
ескадрильї кораблів. Наприклад, зоряний руйнівник «Пеліеон» (іл. 14) або фреґат 
«Палкий» (іл. 15) з коміксу «Зоряні Війни». Ця форма є універсальною та досить про-
стою в ілюструванні;

⸻ кораблі – копії реальних літальних 
апаратів. Як правило, використовувались 
у коміксах жанру наукової фантастики. 
Мають подібний до сучасних шатлів і ра-
кет дизайн, підпорядковуються земним 
законам фізики та не можуть виконувати 
гіперстрибки, обмежені у варіативності 
матеріалів, виконують тільки дослідниць-
ку та транспортну функції, тобто зброя на 
зовнішній частині кораблів відсутня, на-
приклад, космічний корабель «Оріон» з 
манги «2001 ніч» (іл. 16);

⸻ кораблі «будь-що». Жанр космічної 
опери дозволяє авторам спрогнозувати 
будь-який сценарій подій, створювати 
свої всесвіти, реальності та виміри, а отже 
форма такого об’єкта як космічний кора-
бель може бути будь-якою. Наприклад, 
корабель у формі вікторіанського парово-
го потяга з манги «Галактичний експрес» 
(іл. 17), чи судно наркобарона у вигляді 
торса наркомана з коміксу «Космічні бан-
дити» (іл. 18), або кораблі-стрикози з ман-
ги «Мандрівники» (іл. 19). Із незвичайних 
прикладів натхнення буденними речами 
можна згадати легендарний корабель, на 
який рівняються всі сучасні творці косміч-
них суден – «Тисячолітній Сокіл» (іл. 20) із 
саги «Зоряні війни», про який в одному 

Іл. 15. Фрегат «Палкий». Комікс «Зоряні війни»

Іл. 16. Космічний корабель. «Оріон» Манга «2001 ніч» 

Іл. 14. Фрегат «Пеліон». Комікс «Зоряні війни» 
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Іл. 17. Космічний потяг. Манга «Галактичний експрес 999»

Іл. 18. Корабель наркобарона. Комікс «Космічні бандити»Іл. 19. Кораблі-стрикози. Манга «Мандрівники»

Іл. 20. «Тисячолітній сокіл». Комікс «Зоряні війни» 

інтерв’ю було сказано: «Оригінальна мо-
дель «Тисячолітнього сокола» була зміне-
на в останню хвилину, тому що занадто 
нагадувала корабель «Орлиний транс-
портер». Заміна, як кажуть, була натхнен-
на залишками гамбургера з оливкою на 
зубочистці, яку побачив Джордж Лукас, у 
ILM. Дизайн кабіни «Тисячолітнього соко-
ла» також  більшою мірою заснований на 
дизайні, використовуваному в американ-
ському бомбардувальнику B-29 «Супер-
фортеця» [3] .
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Матеріал обшивки та двигуни. За матеріалом, з якого виготовлено космічні кораблі, 
у коміксах домінують різні типи сталевих пластин. Матеріал гнучкий і досить міцний, 
аби витримати зовнішній тиск і метеоритні атаки. Такі висновки зроблено на основі 
кольорової гами, яку використовують ілюстратори, а також із контексту та опису кора-
блів у творах. Серед двигунів космічних апаратів виявлені наступні підгрупи: 
— кораблі з двигунами, зображеними у хвостовій частині (іл. 22). Найчисельніша кате-
горія (29 кораблів з 35-ти зображуються саме так);

— з двигунами по бокових частинах кора-
бля (іл. 23) (лише два представники);

— унизу корабля, на кшталт двигунів 
літаків. Ідеальний варіант для невели-
ких маневрених суден, таких як винищу-
вач-бомбардувальник класу Х-вінґ (іл. 24) 
з коміксу «Зоряні війни».

Іл. 24. Винищувач-бомбардувальник Х-вінґ. Комікс «Зоряні війни»

Іл. 23. Транспортний корабель. Комікс «Космічні бандити»

Іл. 22. Зореліт. Комікс «Валеріан та Лорелайн»
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Іл. 23. Транспортний корабель. Комікс «Космічні бандити»
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Порівнюючи всі перераховані зорельоти, можна зробити висновок, що спільними ри-
сами будуть геометричність і лаконічність образів. З технічної точки зору для всіх ко-
раблів важливим аспектом є аеродинаміка. Для кораблів вогневої підтримки має сут-
тєве значення вдале розташування бойового озброєння, міцність броні та відсутність 
«сліпих» зон. З проведеного дослідження можна зробити висновок, що у коміксах 
жанру космічної опери варіація форми та розміру зорельота залежить, у першу чергу, 
від задуму автора і вже потім — від практичних законів фізики і простору. Створення 
дизайну космічного корабля для коміксу потребує від ілюстратора розуміння кінцевої 
мети та функції, яку буде виконувати космічне судно, а також спрямування уваги на 
колір, матеріал і форму зорельота, які допоможуть передати задум автора читачеві 
через візуальну комунікацію.

Висновки

Список використаних джерел
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Зображення: Timo Lenzen

ҐЕНДЕРНА НЕЙТРАЛЬНІСТЬ  
В БРЕНДИНҐУ КОМПАНІЙ  
ІНДУСТРІЇ МОДИ

GENDER NEUTRALITY 
IN FASHION COMPANIES 
BRANDING
NEBORAK SOFIA

У статті проведено порівняльний аналіз графічних 
засобів візуальної комунікації до та після ребрен-
дингу компаній індустрії моди у період 2015-2020 
років, виокремлюючи засоби, якими досягається 
ґендерна нейтральність. Проаналізовано канали ко-
мунікації. З'ясовано причини та цілі ребрендингу, 
основні принципи та прийоми, що застосовувались.

The article provides a comparative analysis of graphic 
means of visual communication before and after the 
rebranding of companies in the fashion industry in the 
period 2015-2020. The means by which gender neutrality 
is achieved are singled out. Communication channels are 
analyzed. The reasons and goals of rebranding, the main 
principles and techniques used are clarified.

брендинг, ґендерна нейтральність, візуальна 
комунікація, айдентика.

branding, gender neutrality, visual 
communication, identity.
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З раннього дитинства нас оточують ґен-
дерно визначені речі, які чітко поділені 
на жіночі та чоловічі. Значна частина ві-
зуальної комунікації через маркетингову 
призму підпорядковується ґендерним 
ролям. Це виливається у візуальні рі-
шення, які будуються на стереотипах. 
Один з очевидних прикладів — це ви-
користання рожевого та блакитного ко-
льорів для ґендерної диференціації. 

За останні роки, у зв’язку з актуальні-
стю питання ґендерної рівності та ней-
тральності, інформація зустрічається 
в найрізноманітніших інтернет-ресурсах 
і є предметом дискусій та обговорень 
в різноманітних галузях, що впливає на 
візуальну комунікацію в айдентиці різних 
брендів, а особливо виразно це можна 
простежити у сфері індустрії моди.

Спочатку термін ґендерна нейтральність 
позначав відсутність дискримінаційних 
положень або установок у законодавстві, 
нормативних актах, політичних аспек-
тах, наукових проєктах, інформаційних 
або навчальних матеріалах. При цьому 
ґендерна нейтральність фактично розу-
міється, як відсутність дискримінації за 
статевою ознакою [1].

Поняття ґендерної нейтральності отри-
мало більш широке значення у 1960-х ро-
ках у зв’язку із другою хвилею фемініз-
му, що стало причиною для подальшого 
розвитку брендів у напрямку ґендерної 

рівності чи нейтральності [2]. До прикла-
ду, на периферії тих років був створе-
ний бренд United colors of Benetton. Їхній 
брендинґ став ознакою реакції на того-
часні зміни ґендерних ролей в суспіль-
стві. У їхній бренд-айдентиці, яка пізніше 
розроблена студією «Pentagram», вико-
ристовуються спрощені форми і мініма-
лістичні вирішення, але водночас, при-
сутні яскраві кольори, що є візуальним 
відображенням кольорових колекцій 
бренду. Візуальна комунікація будуєть-
ся на основі поєднання нейтральних та 
насичених тонів, гротескних нейтраль-
них шрифтів та ґендерно нейтральних 
фотографій. Графічні засоби, що вико-
ристовуються у цій айдентиці створю-
ють цілісний виразний бренд, що дає 
відчуття відкритості до уподобань без 
претензії на ґендер людини. 

За даними опитування 2020 року, ком-
панія Vice Media виявила, що 56% рес-
пондентів вже здійснюють покупки, не 
зважаючи для якого ґендера вони при-
значені, ігнорують ярлики на одязі чи 
ґендерні розподіли, повідомляє марке-
тинґове агентство Wunderman Thompson. 
Покоління Z не думає про себе з точки 
зору бінарності чи ґендерної приналеж-
ності, і також вони не хочуть, щоб так ду-
мали бренди. Нейтральний підхід бренду 
до споживачів — це те, що відповідає цін-
ностям та потребам молодих людей [3].
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У своїй книзі «Маніфест кіборгів» авторка 
Донна Харауей міркує про пошук іден-
тичності в епоху, коли раса, ґендер і со-
ціальний клас перестали бути основою 
цілісної особистості. Дослідниця пише, 
що ґендерна, расова і класова свідомість 
нав’язані нам «страшним історичним до-
свідом суперечливих соціальних реаль-
ностей патріархату, колоніалізму, расиз-
му і капіталізму» — стереотипами [4]. 

Вона закликає спробувати уявити інший, 
постґендерний світ, де не існує поняття 
чоловік і жінка [4]. Мова йде про зміни 
в способі мислення, які відбуваються 
вже сьогодні і будуть продовжувати свій 
вектор розвитку в майбутньому, а соці-
альні рамки, що ще є актуальними сьо-
годні, не підлягатимуть новій моделі су-
спільства в майбутньому.

Зазвичай, коли ми згадуємо про кон-
кретний бренд, ми маємо певний спектр 
асоціацій, уявлень, емоцій, але чи за-

думуємось ми про ґендер бренду і чи 
розглядаємо ґендер як елемент бренду? 

З плином років питаннями ґендерного 
нейтралітету дедалі більше приймається, 
особливо поколінням Z. За даними Pew 
Research: «покоління Z набагато часті-
ше, ніж представники старших поколінь, 
заявляють, що особисто знають когось, 
хто вважає за краще використовувати 
ґендерно нейтральні займенники» [5]. 
Крім того, словник Merriam-Webster ого-
лосив, що займенник «вони» («they») — 
це слово року в 2020-му році [6]. 

З цього можна зробити висновок, що 
поняття ґендеру має соціальний харак-
тер і норми. Але протягом останніх де-
сятиліть ці норми почали змінюватись. 
Ґендерний нейтралітет — практика уник-
нення політикою, мовою та іншими соці-
альними інститутами розрізнення ролей 
відповідно до статі чи ґендеру людей 
для уникнення дискримінації, зумовле-
ної переконанням, що є соціальні ролі, 
для яких одна стать більш релевантна, 
ніж інші [7]. 

Можна простежити, що з одного боку, 
для того, щоб не надавати значення ґен-
дерним ролям, бренди у своїй візуальній 
комунікації обирають сірі, мінімалістичні, 
нейтральні вирішення в бренд-айдентиці, 
рекламних кампаніях та комунікації че-
рез соціальні мережі, через які втрачають 
свою виразність. З іншого боку — оби-

56%
опитаних респондентів 
покоління Z ігнорують 

ґендерні розподіли
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рають яскравість, фактурність, нагро-
мадженість. Група брендів у намаган-
нях досягти ґендерної нейтральності 
втрачають візуальну ідентичність, тож 
дослідницьким питанням маґістерської 
роботи є: якими методами і графічними 
засобами візуальної комунікації бренди 
досягають ґендерної нейтральності? Які 
засоби краще і виразніше ідентифікують 
бренд і створюють чітку диференціацію 
від іншого, при цьому не застосовуючи 
ґендерні характеристики? У поєднанні 
яких графічних засобів досягають візу-
альної виразності?

Тож для дослідження було обрано брен-
ди, що зробили ребрендинґ у період від 
2015 року по 2020-й, та проведено по-
рівняльний аналіз з метою визначення 
характерних особливостей редизайну, 
а також його цілей, переваг і недоліків. 

Тенденція до ґендерної нейтральності 
у дизайні все ще перебуває на почат-
ковій стадії. Є ціла низка причин, чому 
бренди індустрії моди провели реб-
рендинґ, включаючи можливість роз-
почати нову главу у своїй історії. Девід 
Руднік, графічний дизайнер і фахівець 
із шрифтів, вважає, що нові логотипи — 
це відрив від минулого. «Вони видаляють 
тінь еґо, в яку вони вступають, видаля-
ючи присутність великого спадкоємця 
модного будинку», — пояснює Руднік [8].

Нові логотипи мають реальні комерційні 
наслідки. Редизайни брендів індустрії 
моди корисні для брендинґових цілей. Іл.1. Оновлені логотипи компаній індустрії моди 

після ребрендингу
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«Естетика шрифта без засічок виглядає 
чистішою та читається більш розбірли-
во, — каже Гео Оуен, креативний ди-
ректор GEO і колишній графічний диза-
йнер DONDA, — такий логотип можна 
використовувати для багатьох різних 
мобільних додатків чи інформаційних 
ресурсів» [9].

Мітч Ґольдштейн, професор коледжу 
мистецтв та дизайну RIT, каже: «Мені 
подобається ідея і специфіка оновлених 
логотипів модних брендів. Це говорить 
про те, що вони є порожнім контейне-
ром, який може помістити бренд у будь-
яке середовище і дає можливість озна-
чати все, що хоче бренд. Сьогодні ми не 
знаємо, що призведе до технологічного 
розвитку, але ми можемо побачити по-
тенціал радикальної перебудови візу-
альних комунікацій, графічного дизайну 
і навіть нашого бачення ідентичності» [9].

Отже, ґендерна нейтральність в брен-
динґу дає можливість споживачеві буду-
вати свою особистість і стать без нав'я-
заного зовнішнього ґендерного чинника 
у вигляді брендів, яким надають перевагу.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ 
АНАЛІЗ
Для виявлення основних принципів і при-
йомів було проведено порівняльний ана-
ліз і сформульовано основні критерії:

Характеристика складових бренду, 
які зазнали змін
Зміни в графічних засобах виразності 
Характерні особливості в оновлених 
логотипах
Загальні зміни в характері рекламних 
кампаній
Зміни в особливостях застосування 
кольору у контексті носіїв
Основні композиційні прийоми

Спираючись на ці критерії було виявлено 
основні зміни, їхні характерні особли-
вості, що надалі допоможе у розумінні 
основних принципів та прийомів.

Найбільш виразними є зміни, що відбу-
лись у контексті логотипів. Ребрендинґ 
«Paco Rabanne» (Іл. 2) був розроблений 
агенцією «Zak.group» 2015 року, в проце-
сі якого було оновлено стратегію бренду 
та редизайн графічних елементів. Попе-
редній логотип незмінний з моменту за-
снування компанії, базувався на геоме-
тричному гротеску. Характерний він був 
своєю легкістю у сприйнятті, але мав 
вигляд звичайного набірного шрифта. 
Новий логотип зберігає загальний си-
лует попереднього, але тепер поєднує 
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у собі контрастні переходи. Літери ма-
ють виражені переходи між товщинами 
до стоншення, що надає шрифту лого-
типа більшої індивідуальності та наси-
ченості. Розширені геометричні форми 
логотипа та набір рядкових літер незнач-
ні у графічному вираженні, але, як і його 
оригінальна ітерація, відходять від тра-
диційного характеру графічних засобів 
у айдентиці брендів індустрії моди. В той 
час, як інші бренди підкреслюють свою 
авторитетність та історичність бренду 
за допомогою засічкових шрифтів і про-
писних літер у логотипах, логотип «Paco 
Rabanne» завжди мав більш простий ха-
рактер, що робить бренд сучасним і від-
критим для кожного.

Редизайн також включав оновлення 
монограми «pr» (Іл. 3). Як і в попередній 
монограмі, так і в оновленій, характер 
шрифта відрізняється від того, що був 
у логотипі. На перший погляд, відмін-
ності між монограмами не надто вели-
кі, хоча конструкції літер відрізняють-
ся між новим і попереднім виконанням.  

Загальна композиція залишилася не-
змінною, літера «r» розташована все-
редині композиційного центру літери 
«p» і має більш м'який характер, спро-
щеність у виконанні, на відміну від по-
передньої. Основна відмінність полягає 
в тому, що нова монограма є лінійною, 
в той час як попередня мала в собі нега-
тивний і позитивний простір і була більш 
тяжкою на сприйняття. 

2017 року зміни відбулись у філософії 
бренду «Balenciaga», зробивши його 
більш вуличним та легким, а логотип 
було розроблено відповідно до цих но-
вих принципів. Редизайн «Balenciaga» 
характерний завдяки видаленню м'яких 

2016

1966-2015

Іл. 2. Редизайн логотипа «Paco Rabanne»

2016

1966-2015

Іл. 3. Редизайн монограми «Paco Rabanne»
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жіночих акцентів, за рахунок чого ха-
рактер логотипа став більш ґендерно 
нейтральним. 

Метою редизайну було зробити простий 
позачасовий логотип як сучасну вер-
сію попереднього класичного логотипа 
«Balenciaga» (Іл. 4). Початковим натхнен-
ням для нового дизайну стали вивіски на 
паризькій станції метро,   які дизайнер Мір-
ко Борше використав, щоб створити чіт-
кий, новий характер для «Balenciaga» [10].

В основі нового логотипа використали 
старий шрифт, що був розроблений для 
французького метро від Едріана Фруті-
гера «Univers», він був звужений і набув 
сміливих ліній та більш сучасного ви-
гляду [11].

Попередній логотип «Zara» мав перебіль-
шений контраст між вертикальними та 
горизонтальними штрихами шрифтів, 
тому засічки виглядали, як одинарна 
лінія, а сам логотип сприймався дуже 
цілісно. Загалом, стилістика попередньо-
го і теперішнього логотипів бренду «Zara» 
(Іл. 4) наслідує стилістику від логотипів 
брендів високої моди, для яких притаман-
не використання класичної чорно-білої ко-
льорової схеми та засічкових шрифтів. 
Цікаво, що вектор для редизайну «Zara» 
обрали саме такий, в той час коли інші 
модні бренди спрощують графічні еле-
менти айдентики. 

Логотип «Burberry» , створений 1999 року, 
був виразний аристократичним харак-
тером — шрифт із засічками, що гово-
рив про історичність бренду (Іл. 5), був 
редизайнований за новим напрямком — 
шрифт без засічок. Також у попередньо-
му логотипі була присутня монограма 
вершника на коні у наборі збруї. На голові 
у вершника шолом з великим пером, а в 
його руках спис і щит. Разом вони сим-
волізують безстрашність, впевненість, рі-
шучість, гордість, честь і благородство 
[12]. Однозначно, такі характеристики ло-
готипа робили бренд більше чоловічим. 
Оновлений логотип несе в собі змінену фі-
лософію бренду. Одним із завданнь при 
редизайні, було зробити такий логотип, що 
буде своїм характером підходити до ети-
кеток чоловічих і жіночих колекцій одягу.

Ціль ребрендинґу “Kenzo” — залучити 
молодий сегмент аудиторії, а позиціо-
нування змінилось на: “Play with Style”. 
Що надалі було підкріплено графічними 
засобами комунікації.

2017

2003-2017

Іл. 4. Редизайн логотипу «Balenciaga»
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Оригінальний логотип “Kenzo” 1983 року 
створення (Іл. 6), складався із стилізова-
ного шрифта, де геометричні прописні 
літери формуються із прямокутних бло-
ків. 2020 року відбувся редизайн логотипа 
у більш витонченій і сучасній стилістиці. 
Новий логотип — це радше редизайн чи 
модифікація логотипа 1983 року. У новому 
логотипі шрифт має більше контрастних 
переходів, що проявляється у різній тов-
щині діагональних елементів із поєднан-
ням вертикальних та горизонтальних.

Зміни в рекламних кампаніях і фото-
графії виявились доволі радикальними. 
Стилістика фотографій «Balenciaga» кар-
динально змінилась від 2017 року, разом 
із початком ребрендинґу. До цього пе-
ріоду фотографії і для жіночих колек-
цій, і для чоловічих мали стереотипну 
ґендерну приналежність, яка проявля-
лась в характері фотографії. Наприклад, 
фотографії жіночих колекцій — з роже-
вим світлом, витончені та вишукані, чо-
ловічі — присутня сіро-чорна кольорова 
палітра, з контрастним світлом. Після 
2017 року, композиція фотографій ста-
ла більш лаконічною, а стилістика була 
узагальнена однотонним фоном, неза-
лежно від ґендеру.

Такі самі зміни відбулись в ребрендинґу 
«Burberry», до цього фотографії у кла-
сичній манері були виразно чоловічи-
ми і жіночими. В період від 2018 року 
їхня стилістика (в контексті рекламних 
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Іл. 4. Редизайн логотипа «Zara»

Іл. 5. Редизайн логотипа «Burberry»
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кампаній) змінилась в бік мінімалізму 
та лаконічності. Характерним є те, що 
для моделей різного ґендеру створе-
ні однакові умови: використовуються 
однотонні фони, однакова постановка 
та композиційне вирішення, а також ча-
сто робиться акцент на одязі унісекс чи 
ґендерно нейтральному, без акценту до 
ґендерної приналежності моделі. Цікаво, 
що до і після ребрендинґу «Kenzo» вже 
використовували прийоми з однотонним 
фоном для кампаній, хоча їхня компо-
зиція є більш нагромадженою різними 
елементами, чим і відрізняється від по-
передніх брендів. 

На основі порівняльного аналізу, вда-
лось визначити основні принципи та 

прийоми графічних засобів, що засто-
совуються у візуальній комунікації після 
ребрендинґу:

Принцип спрощення. Графічні засоби 
комунікації брендів такі, як логотип чи 
монограма в процесі ребрендинґу спро-
щуються. Типовим є те, що в нових ло-
готипах використовуються гротескні 
прописні шрифти і відмовляються від 
засічкових чи надмірно декорованих. 
Цей принцип також можна простежи-
ти в контексті рекламних кампаній, які 
складаються із фотографії моделі і од-
нотонного фону. 

Принцип модифікації. Логотипи та за-
гальний підхід до комунікації через гра-
фічні засоби зазнав незначних змін, до 
прикладу, силует логотипа залишився 
у впізнаваній до цього формі, але змі-
нилися контрасти в літерах чи зявили-
ся елементи накладання чи модульні 
елементи.

Принцип узагальнення. Характеризуєть-
ся використанням кольору, як засобу 
для створення нейтральної платформи  
в контексті рекламних кампаній. В ос-
новному це спільний колір фону реклам-
ної кампанії чи фотографій для різних 
ґендерів, а також застосовується як 
колір шрифта на фотографії.
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Іл. 6. Редизайн логотипа «Kenzo»
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У процесі аналізу каналів комунікації було 
виявлено декілька основних принципів 
застосування графічних засобів у соцме-
режі Instagram і вебсайтах брендів.

Принцип нагромадженості, за допомо-
гою поєднання фотографії із типогра-
фікою. Поєднання композиційно наси-
чених фотографій з шрифтами, а також 
додатковими кольоровими формами, що 
формують нагромаджену композицію, 
як у «Paco rabanne» і «Kenzo». Для «Paco 
rabanne» агенція «Zak.group» розробила 
стратегію залучення аудиторії через со-
цмережі як можливість підкреслити тон 
голосу бренду та бути ще більш відкри-
тими до своєї аудиторії, комунікуючи про 

внутрішні процеси в компанії, команду 
чи нові співпраці. У «Kenzo» комунікація 
будується на контрастних світлих і затем-
нених блоках, здебільшого через фото-
графію. Але також часто застосовуються 
масивні типографічні композиції — ком-
понування логотипів чи написів у пості. 
Також присутні фотографії із цінностями 
бренду, що написані від руки, які кому-
нікують соціально важливі питання, такі 
як важливість індивідуальності кожного. 
Важливою є власне стилістика фотогра-
фій, де немає надмірно сексуалізованих 
чи ґендерно виражених прийомів.

Принцип іронії у фотографії. Такий під-
хід цікавий в бренду «Balenciaga», який 
у своїй комунікації через соцмережі при-
тримується виразної візуальної мови. Це 
проявляється у абсурді, іронічності фото, 
нетипових композиціях, а основне, що 
об'єктами часто виступають речі, які не 
асоціюються з модою. Ймовірно — це 
ґендерно нейтральний простір, де мода 
і тренди тепер живуть окремо від ґен-
дерно приналежного подання.

Принцип лаконічності у фотографії. Ві-
зуальна чистота без надмірних деталей, 
поєднання фотографій у стрічці сірих 
відтінків із акцентним кольоровим фото, 
де використовується яскравий фон.  
Мінімалізм створює відчуття дорогови-
зни, елітності бренду. Такий підхід про-
стежується у «Burberry» та «Calvin Klein».

Іл. 7. Приклад фотографії як засобу комунікації 
бренду «Balenciaga»
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ВИСНОВКИ
У процесі дослідження було проведено 
порівняльний аналіз компаній індустрії 
моди, що зробили ребрендинґ у період 
з 2015 року по 2020 рік. Об’єднуючим 
фактором цих ребрендинґів є зміни 
у візуальній комунікації, що пов'язані із 
залученням більшої аудиторії молодого 
сегменту, а також прагненням до того, 
щоб бути адаптивними до будь-яких гло-
бальних трендів чи змін, що також сто-
суються аспекту ґендерної нейтрально-
сті. На основі порівняльного аналізу було 
виведено основні принципи та прийоми 
у графічних засобах комунікації ґендерної 
нейтральності, а за допомогою аналізу 
каналів комунікації було виявлено, які 
методи застосовують бренди. Найбільш 
виразно це простежується в контексті 
соцмереж та вебсайтів, де застосовуєть-
ся більше графічних засобів, а питання 
ґендерної нейтральності виражається за 
допомогою фотографій, а також цілісного 
сприйняття у поєднанні різних елемен-
тів дизайну, що створює індивідуальність 
бренду. Отже, основними засобами у ко-
мунікації ґендерної нейтральності є лого-
тип і фотографія, але втрачаючи вираз-
ність через редизайн логотипів з метою 
спростити і надати ґендерно нейтраль-
ного характеру, бренди здобувають ви-
разність у візуальній комунікації через 
соцмережі та вебсайти.
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Когнітивний дисонанс у дизайні упакування:  
класифікація формотворення та емоційного впливу

Яворський Олексій

Представлена стаття пояснює прийом формотворення упакування, що грунтується на 
психологічному явищі когнітивного дисонансу. Зроблена вибірка упакувань, проведені  
анкетування та спостереження надали змогу виявити прийоми такого формотворення,  
класифікувати їх за силою ефекту та визначити особливості їх застосування в різних  
категоріях продуктів.

Ключові слова: упакування, ефект когнітивного дисонансу, прийоми формотворення,  
класифікація за рівнем сили.

Cognitive dissonance in packaging design: 
classification of shaping and emotional impact

Yavorskyi Oleksii

The presented article explains the method of packaging formation based on the psychological 
phenomenon of cognitive dissonance. A sample of packaging was made questionnaires and observations 
made it possible to identify methods of such formation, classify them according to the level of 
strength of the effect and determine the features of their application in different product categories.

Keywords: packaging, cognitive dissonance effect, shaping techniques, 
classification by force level.



Ефект когнітивного дисонансу 
як явище та інструмент  
в дизайні 

Прикладом когнітивного дисонансу в диза-
йні упакування є форма, яка каже нам про 
щось знайоме, а зміст, натомість, виявляється 
зовсім іншим. У першу чергу подібне явище 
привертає нашу увагу, а порушення логічного 
зв’язку спричиняє дискомфорт. У резульаті чого, 
психіка хоче стабілізуватись і знову відчути 
комфорт, що стимулює інтерес.

Когнітивний дисонанс не є чимось новим, 
це явище завжди існувало в людській приро-
ді. Вперше його виявив наприкінці 50–х років 
американський професор психології Леон 
Фестінгер. Теорія когнітивного дисонансу 
за Л. Фестінгером грунтується на прагненні 
індивіда до життя в зв’язаному і упорядко-
ваному світі, що частково відповідає визна-
ченню поняття дизайну — впорядковування. 
Саме таке тлумачення когнітивного дисонан-
су очевидно натякає на використання його 
ефекту в дизайні, а саме — в формо тво ренні 
упакування, [4], [1].

У своїй праці Л. Фестінгер описав і шля-
хом експерименту підтвердив прагнення 
людини до пізнання невідомого і подолання 
розбіжностей, як тільки вона з ними стикаєть-
ся, [4]. На цій основі вчені виділяють чотири  
основні причини виникнення когнітивного 
дисонансу в індивіда:
1.  «Логічні несумісності, як — от «2 + 2 = 5»,  

чи «будувати будинок з даху»».
2.  «Розбіжності з традиціями та культурними 

звичаями. Наприклад, ми відчуваємо деякий 
дискомфорт, коли хтось не користується 
виделкою, натомість їсть руками».

3.  «Заперечення попереднього досвіду, 
наприклад коли вдома батьки викону-
вали всі забаганки дитини, а в школі їй  
ніхто не потурає».

4.  «Відмінності думки індивіда та суспільної 
думки (заперечення конформізму)», [4].

Тобто в результаті такої поведінки люди, які 
допустили помилку в мисленні, схильні себе 
виправдовувати в думках, щоб зменшити 
напругу та конфлікт всередині себе, який ви-
ник унаслідок явища когнітивного дисонансу. 
Або ж, просто вимушені підтримувати жит-
тєво необхідний рівень знань, обумовлений 
суспільством шляхом пізнання нового. Але, 
якщо в особи вже є свої внутрішні переко-
нання, які вона не бажає змінювати, окремі 
індивіди намагаються уникнути його збіль-
шення шляхом додавання нових інформа-
ційних елементів до «когнітивної схеми», що 
не суперечать їхнім переконанням та сприй-
няттю. Тобто, для усунення дисонансу людина 
починає цілеспрямовано шукати інформацію, 
яка підтвердить її переконання, а інформацію, 
яка може збільшити дисонанс сприйняття,  
не буде помічати, [4].

Усе це стосується реакцій людей і на упа-
кування, тому використавуэмо, знання про ос-
новні причини виникнення дисонансу та дії, на 
які йдуть люди, щоб його усунути. Ефект від 
когнітивного дисонансу можна використати, 
як метод мотивації споживача й застосувати 
в дизайні, а саме — у формотворенні упакування, 
шляхом невідповідності зовнішнього вигляду 
продукту його внутрішньому наповненню.
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Привернення уваги  
за допомогою дисонансу

Оскільки ми всі бажаємо найкращого, тому, 
з двох однакових за властивостями продук-
тів, найбільша вірогідність купівлі того, який 
здаватиметься більш якісним та оригінальним, 
викличе більш яскраву емоцію, ніж в конку-
рента, звичайно, якщо дозволяють фінанси. 
Групам товарів, які ми купуємо рідше, або тим, 
що для нас за замовчуванням є важливішими, 
ми приділяємо більше уваги при виборі. А те, 
що ми звикли купувати кожен день, або на-
віть просто бачити, проходячи повз, перестає 
привертати нашу увагу в силу наших природ-
них звичок. У цей момент ми на «автопілоті» 
і можемо в момент вибору думати про інші 
речі. Характеристику такої поведінки здійснив 
американський дослідник, лауреат нобелівської 
премії Деніал Канемал. Розділивши типи мис-
лення, він вивів дві основні системи: Систему 1 
та Систему 2, [2].
«Система 1 спрацьовує автоматично, без во-
льового контролю, на «автопілоті». Прикла-
дом дії Системи 1 є, зокрема, купівля хліба 
в супермаркеті чи обчислення рівняння на 
зразок 2 + 2», [2].
«Система 2 передбачає більші розумові зусил-
ля, складні обчислення, суб’єктивні відчуття, 
наприклад, знайти товар, коли в супермаркеті 
змінили місце розташування продуктів», [2].

Для привернення уваги споживача по-
трібно вмотивувати переключитись із Сис-
теми 1 на Систему 2. І навіть якщо Система 2 
була увімкнена по замовчуванню, в результаті 
аналізу і зіставлень, у більшості випадків пе-
реможцем виходить той продукт, який викли-
кає сильнішу емоцію, за винятком ситуацій, 

коли справа стосується суто рентабельного 
інвестування, технічних чи функціональних 
особливостей продукту, де всі плюси та мі-
нуси максимально піддаються критичному 
аналізу. Але, щодо більшості випадків, для 
продажу продукції надзвичайно важливо 
досягнути сильної позитивної емоції, а не 
навпаки, оскільки саме вона стає дуже часто 
вирішальним важелем прийняття рішення.

Правильно підібрана форма дизайну упа-
кування не ствоиять настільки серйозного 
бар’єру, як розбіжності в традиціях, правилах 
етикету, чи нормах моралі, а грамотно визна-
чена логічна несумісність, не будучи надто 
критичною, налаштує споживача на позитив і 
підніме настрій, оскільки споживач, долаючи 
дискомфорт через свій природній інтерес, ві-
дразу отримує винагороду в вигляді пізнання 
нового. А ефект невідповідності форми вну-
трішньому змісту створить відчуття сюрпризу, 
що сприймається як розвага. І автоматично 
стає грою, що дарує нам ще більше позитив-
них емоцій, під час якої людина відпочиває 
і відчуває енергетичне підсилення, [3].

Методика підбору та 
диференціації упакувань

Отже, щоб застосувати цей метод на практиці, 
потрібно було визначити основні прийоми 
створення такого упакування, для початку були 
вибрані упакування, які найбільше відповіда-
ють цьному дослідженню, які потрібно було 
провести диференціювати, за ознаками ефекту 
когнітивного дисонансу для виявлення най-
більш вдалих для нашого дослідження типів 
упакування. Оскільки в рамках дослідження 
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нас цікавить форма упакування, яка доходить 
до самого споживача, більшою мірою увага 
буде акцентована на упакуваннях за функціо-
нальним призначенням — Первинних та част-
ково Вторинних, оскільки, в багатьох випадках 
вони нероздільні, а цілісні, [1]. Маючи на меті 
знайти упакування з ефектом когнітивного 
дисонансу в таких категоріях продуктів: для 
щоденного використання (харчі, побутові ви-
роби, одяг); техніка / транспорт; подарункові 
/ розважальні; лімітованої серії; для груп осіб, 
пов’язаних спільними інтересами; преміум-кла-
су / лакшері. Приклади збирались з продукто-
вих супермаркетів, бутиків одягу, ринків, аптек, 
розважальних, закладів харчування, пошу-
кових сервісах Gooogl, Pinteresti, що надало 
можливість провести класифікацію, пошуком 
логіки в формотворенні упакування методом 
зіставлення, асоціацій та протиставлень.
 

Оцінка та класифікація при-
йомів формотворення для до-
сягнення ефекту когнітивного 
дисонансу

1.  Запозичення стандартних упакувань з ка-
тегорії подібних продуктів. Зміна типової 
форми упакування на іншу типову популяр-
ну форму, яка не є типовою саме для цьо-
го продукту, відбувається шляхом підбору 
упакування з подібною функціональністю 
продукту методом експлатації від іншого 
продукту, який схожий за своїми фізични-
ми властивостями та часто належить до тієї 
ж категорії товарів. Приклад у категоріях 
продуктів повсякденного вжитку, коли вино 
українського виробника «Ізабелла» (Іл. 1) за-
паковують замість скляних пляшок у прямо-
кутні тетрапаки, що більш типово для упаку-
вання соку чи молока, зубна паста «Colgate» 
(Іл. 2) в пляшці-спреї з дозатором, що формою 
візуально більше нагадує пінку для гоління.

Іл. 1. Вино  
«Ізабелла»

Іл. 2.  Зубна паста  
«Colgate»

Іл. 3.  Пральний порошок  
«Spark Drum»
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2.  Використання прямих асоціацій. Зміна 
форми за допомогою пошуку прямих асоціа-
цій з цим продуктом або його нішею. Шляхом 
перетворення знайденої асоціації в потрібну 
нам форму упакування. Цей прийом одразу 
натякає на пряме призначення та використан-
ня продукту. Наприклад, продукти щоденного 
вжитку виготовляє компанія «Doggie Dazzle», 
яка створює іграшки, аксесуари та одяг для 
собак, використовуючи етикетки з формою 
тварин чи їхніх морд (Іл. 4). Цей прийом, ок-
рім чудового привернення уваги, одразу дає 
можливість візуалізації. А для прийому ліміто-
ваних категорій порошок «Spark Drum» (Іл. 3) 
від південнокорейської компанії «Aekyung 
Industrial» — коробка у вигляді пральної ма-
шини, яка прямо вказує, що він призначений 
для автоматичного типу прання. З точки зору 
силуету, форма упакування змінюється міні-
мально, відносно стереотипних квадратних 
коробок з порошком, тому тут більшу роль 
відіграє сприйняття самого образу.

3.  Використання асоціацій другого ряду. 
Надання формі упакування нового сенсу 
та значення за рахунок іншої ніші, яка пе-
ретинається з основним продуктом, часто 
асоціюється з ним або тим чи іншим чином 
пов’язана з продуктом. Для якого використо-
вують підбір асоціацій з продуктом другого 
та третього плану. Цей прийом гарно де-
монструється в категорії продуктів для груп 
осіб зі спільним інтересом, пляшка води 
у формі гантелі (Іл. 5) української компа-
нії «Active Water», яка, окрім виділення її 
форми на поличці супермаркету за рахунок 
силуету, може стати додатковим спортив-
ним знаряддям і особливо привабливим 
упакуванням для спортивної аудиторії. При-
кладом лімітованої категорії упакувань є 
сік у вигляді лампочки (Іл. 6), таким чином 
компанія «Gloji» позиціонує себе як вироб-
ника натурального соку, який дає енергію на 
весь день. А парфуми «Nina Ricci» постійно 
дарують, вони мають характерні флакони 

Іл. 4.  Аксесуари для собак  
«Doggie Dazzle» 

Іл. 5. Вода  
«Active Water»

Іл. 6. Сік  
«Gloji»
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в формі яблук (Іл. 7), які ні з чим не сплута-
єш і одразу знайдеш з-поміж сотні інших. 
А також відповідають лише свіжим квітко-
вим та фруктовим ароматам, відповідно 
споживач зажди знає чого чекати від них. 

4.  Використання парадоксу. Запозичення 
форми упакування з інших категорій про-
дуктів, що мають інші властивості та зда-
ються абсурдними на перший погляд, але 
мають певний логічний зв’язок, пов’язаний 
з функціональністю, призначенням, власти-
востями чи брендом. Досягається шляхом 
логічних протиставлень. «SONY» створила 
водонепроникні та плаваючі навушники, 
пакуванням для яких використали спор-
тивну пляшку наповнену водою (Іл. 8), яка 
більше належить до категорій продуктів 
для осіб зі спільним інтересом. Це упаку-
вання, крім дисонансу в сприйнятті форми, 
одразу руйнує стереотип несумісності елек-
троніки з водою, а також дарує приємний 
бонус у вигляді пляшки води, прикладами 

лімітованої категорії стали футболки, які 
створила студія «Promt Design» для компанії 
«Sod», 2010 р., вони мають зовнішній ви-
гляд, характерний для упакування харчових 
продуктів (Іл. 9). У цьому прикладі важли-
ву роль в упакуванні відіграє сам продукт, 
його складання, що робить його невід’єм-
ною частиною упакування. «Консервовані 
шкарпетки» в бляшанці (Іл. 10), належать до 
подарункової категорі упакувань, які карди-
нально відрізняються за формою для іншої 
категорії продуктів – консервів. І хоча при 
однаковій якості вартість такого продукту 
суттєво вища за аналоги, це саме той випа-
док коли споживач платить за упакування. 

5.  Застосування випадковостей. Радикальна 
зміна форми та логічного сенсу упакуван-
ня, а іноді й самого продукту на ту, яка не 
має взагалі нічого спільного з цим типом 
продукту, належить до іншої категорії та 
не підлягає будь-якій логіці. Створюєть-
ся шляхом випадкового комбінування.  

Іл. 7.  Парфуми  
«Nina Ricci»

Іл. 8. Навушники  
«SONY»

Іл. 9.  Футболки  
«Sod»
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Наприклад продукт лакшері категорії — жі-
ночі сумочки у вигляді курки «The Original 
Chicken Handbag» (Іл. 11), які створив бренд 
«Decca» зі звичайної ґуми, не піддаються 
очевидній логіці формотворення, створені 
для найсміливіших, щоб звертати на себе 
велетенську кількість уваги. Є спокійніший 
приклад, але не менш ефективний та пере-
вірений часом, «Veuve Clicquot Ponsardin» 

— французький будинок шампанського, за-
снований 1772 р., що спеціалізується на 
продуктах преміум класу. Окрім класич-
них упакувань шампанського для різних 
подій, вони готують ексклюзивні дизайни, 
використовуючи цей прийом (Іл. 12). Такі 
упакування дуже дорогі за собівартістю, як 
і саме шампанське бренду, але в більшості 
випадків їх стараються робити не габарит-
ними та максимально практичними. У даних 
прикладах дизайн перетворює продукт на 
витвір мистецтва, підкреслюючи естетику 
та оригінальність бренду, що призводить 
до того, що їх колекціонують.

Емпіричні дослідження

Наступний етап дослідження проводився 
за допомогою емпіричних методів з метою 
визначити обставини, при яких варто засто-
совувати той чи інший прийом формотво-
рення упакування з ефектом когнітивного 
дисонансу, потрібно зрозуміти, як вони впли-
вають на індивіда. Таким чином було виріше-
но структурувати попередню класифікацію 
прийомів за ієрархією, відштовхуючись від 
емоційної сили, яку вони викликають, мето-
дом інтерв’ю, спостереження та анкетування,  
з залученням інших осіб для більш об’єктив-
них результатів.

Першим стало анкетування 106–ти осіб, 
на основі якого були зроблені висновки, що 
загалом упакування з яскраво вираженим 
ефектом когнітивного дисонансу більше при-
вертають уваги ніж звичні аналоги навіть ті, 
що частково допогло вичвити емоційну силу 
деякий прийомів. Анкетування продемонстру-
вало реакції на невдало підібрану форму для 

Іл. 10. Шкарпетки  
«PapaDesign» 

Іл. 11.  Сумка   
«Decca»

Іл. 12. Шампанське  
«Veuve Clicquot»
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ефекту когнітивного дисонансу, вказуючи на те,  
що в більшості комерційних випадків формо-
творення має відбуватися за рахунок логічних 
не сумісностей, а не певними розбіжностями 
в культурі або власному досвіді, та підтверди-
ло стереотипи сприйняття упакування в біль-
шості анкетованих.

У форматі відкритого інтерв’ю була опитана 
частина людей, які проходили анкетування, 
а також консультанти у відповідних магази-
нах та їх власники. Основною метою питань 
інтерв’ю було зрозуміти причини вибору кон-
кретного упакування серед інших та виявлен-
ня сили ефекту когнітивного дисонансу від 
різних прийомів формотворення, спираючись 
на загальні реакції. Це підтвердило теорію, 
що в тих категоріях продуктів, де спожива-
ча цікавлять виключно властивості самого 
продукту, його технічні та функціональні осо-
бливості, використання сильної зміни форми 
упакування не є доцільним. А ось подарункові 
категорії продуктів, навпаки, показують най-
вищу зацікавленість споживачів у зміні форми 
їх упакування. Стосовно категорій товарів для 
щоденного використання (харчових продуктів, 
побутової хімії та одягу )— відповіді неод-
нозначні, але спостерігаємо закономірність 
в пріоритеті зручностей та ціни.

Щоб краще перевірити гіпотезу та відпо-
віді, які надавали люди під час проходження 
анкети та інтерв’ю, було вирішено зробити 
спостереження за діями споживачів з різними 
категоріями продуктів у офлайн-магазинах. 
Спочатку спостереження відбувалось в по-
дарункових офлайн-магазинах «UaMade», де 
багато звичних упакувань та з ефектами ког-
нітивного дисонансу, при створенні яких були 
використані різні прийоми формотворення. 

Дисонансі упакування подарункової катего-
рії, при створені яких використали прийом 
Використання парадоксу, Використання пря-
мих асоціацій та другого ряду, були найбільш 
популярні і частіше купувались, основним 
конкурентом яких стали найдешевші аналоги 
даного продукту. Помітно, що покупці най-
частіше беруть в руки упакування з ефектом 
когнітивного дисонансу, щоб детальніше його 
роздивитися, особливо, якщо упакування не 
прозоре, чи замкнуте, тоді люди часто нама-
гаються його відкрити. А самим працівникам 
магазину цікавіше і приємніше працювати 
з такими продуктами, вони розповідають про 
них в першу чергу і набагато краще їх пре-
зентують на поличках магазину.

Класифікація упакувань 
з ефектом когнітивного 
дисонансу за рівнем сили

Завдяки проведеному анкетуванню, інте-
рв’ю та спостереженню було створено сис-
тематику прийомів формотворення когні-
тивного дисонансу за силою його ефекту. 

1.  Слабкий ефект. Слабкий ефект когнітив-
ного дисонансу найчастіше виражений за 
допомогою запозичення стандартних упа-
кувань з категорії подібних продуктів. Не 
створює потужної хвилі емоцій, не надто 
виділяється серед кліше та часто програє 
краще графічно оформленим упакуванням, 
але має найбільше застосування для кате-
горій продуктів щоденного призначення та, 
як правило, не змінює собівартість продук-
тів, а інколи навіть здешевлює, оскільки при 
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їхньому проєктуванні одними з найважли-
віших пунктів є практичність та економність. 
Тому, завдяки такому прийому формотво-
рення, часто знаходяться чудові практичні 
вирішення, які покращують зручність у ко-
ристуванні продуктом чи транспортуванні, 
що призводить до його популяризації, що 
згодом перетворює його на кліше. Прикла-
дом є газовані води в бляшанках, адже по-
чатково таке упакування використовували 
лише для пивних банок. А стіки з розчин-
ною кавою спочатку були розроблені як 
упакування для зручного дозування цукру. 

2.  Помірний ефект. Для використання по-
мірної сили ефекту дисонансу в дизайні 
упакування найкраще використовувати 
прийом Прямих асоціацій. Помірний, як 
і  слабкий ефект дисонансу, найкраще 
підходить для виділення продуктів по-
всякденного вжитку, але відрізняється тим, 
що створює сильніший образ продукту за 
рахунок прямої асоцаіції, яка натякає на 
буквальне призначення та використання 
продукту, цим самим створюючи достатньо 
сильний, але ненав’язливий ефект, який 
здатен зберігати інтерес до продукту 
протягом довгого часу. Цей прийом по-
казує високу ефективність в привернен-
ні уваги споживачів, які не перебувають 
у пошуках конкретного продукту, а ма-
ють відповідне бажання, пов’язане з ним. 

3.  Середній ефект. Для досягнення серед-
ньої сили ефекту дисонансу в формі упа-
кування використовують прийом асоціацій 
другого ряду. Прийом середньої ефектив-
ності недаремно має таку назву, оскільки 

створює вже достатньо сильний ефект, але 
ще зберігає міцний логічний ланцюг, який 
дозволяє розгледіти місію, призначення та 
іноді функцію продукту ще краще. У цьому 
методі формотворення відчувається пев-
ний баланс між зверненням уваги до упа-
кування та занадто яскравим виділенням, 
що особливо добре працює для продуктів, 
які призначені для груп осіб зі спільним 
інтересом і успішно використовується 
в подарункових і лімітованих категоріях, 
дозволяючи одразу помітити потрібний 
продукт і при цьому не відштовхнути ін-
ших зацікавлених споживачів від нього. 

4.  Сильний ефект. Використання парадоксу 
належить до сильного ефекту когнітивного 
дисонансу. Оскільки споживачі в продук-
тах повсякденного вжитку хочуть бачити 
практичність у ціні, якості, зручності, тран-
спортуванні, такі продукти їм не підходять, 
демонструючи нерентабельне використан-
ня простору та об’ємів упакування, часте 
використання більш дорогих матеріалів 
при його створенні. Проте прийом сильного 
дисонансу в упакуванні найкраще дозволяє 
привернути максимальну увагу, виділивши 
продукт серед конкурентів і, найголовніше, 
вмотивує споживача придбати цей продукт 
в таких категоріях продуктів: подарунко-
ві; лімітованої серії; для груп осіб, пов’я-
заних спільним інтересом, ексклюзивні. 
Тут відбувається мотивація за рахунок: 
інтересу, що перевищує важкість від фі-
нансових втрат, потреби справити сильне 
враження на когось, виділитись на фоні 
інших чи запам’ятатись та сама приналеж-
ність споживача до певної групи чи класу. 
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5.  Найсильніший ефект. Найсильніший ефект 
відбувається від застосування випадко-
востей. Зміна форми такого типу застосо-
вується тільки для лакшері та подарункових 
категорій продуктів, коли потрібно викли-
кати надзвичайно сильну емоцію епатажу, 
а іноді навіть шокувати. Такі упакування 
можуть мати найрізноманітнішу собівар-
тість, оскільки ціна залежить від похідного 
образу, вибраного за основу, що може стати 
чим завгодно. В таких упакуваннях рента-
бельність щодо ціни та зручності здебіль-
шого відходить на третій план, що робить 
непридатним цей спосіб створення ефекту 
когнітивного дисонансу для багатьох інших 
категорій продуктів.

Висновки

Отже, було визначено, як ефект когнітивного 
дисонансу можна перетворити на інструмент 
формотворення в дизайні упакування. Про-
ведена диференціація знайдених дисонан-
сних упакувань за спільними ознаками для 
створення класифікації основних прийомів 
формотворення та за допомогою емпіричних 
методів дослідження на основі класифіка-
ції прийомів була створена систематика, яка 
структурує прийоми формотворення упаку-
вання з ефектом когнітивного дисонансу за 
рівнем сили емоційного впливу на спожи-
вача, розглядаючи різні категорії продуктів, 
представлених в онлайн і офлайн магазинах. 
Тепер, опираючись на результати досліджень, 
класифікації прийомів формотворення та сис-
тематики сили емоційних – прийомів, можна 
створювати упакування з ефектом когнітивно-
го дисонансу для різних категорій продуктів 
маючи конкретну та обґрунтовану позицію 
щодо ефективності такого упакування.
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Основною територією існування непрофесійного дизайну є пу-
блічний простір міста. Під впливом економічних змін з’явився новий 
критерій публічного простору — комерційний. Якщо раніше площі тради-
ційно вважались середовищами культури і призначеними для публічних 
виступів, то сьогодні вони перетворюються на простір вуличної торгівлі 
найрізноманітнішими товарами [4]. Вирішити проблему заповнення ко-
мерційними повідомленнями  намагалися активісти. На їхню думку, поява 
рекламних банерів на фасадах будинків спричинена недосконалістю та 
недостатньою жорсткістю міських правил розміщення вивісок і зовніш-
ньої реклами. На вебресурсі «Київський стандарт» було запропоноване 
вирішення: введення дизайн-коду*, в якому чітко прописані спеціальні 
норми дозволять врегулювати розміщення зовнішньої реклами в місті [6]. 
Упереджене ставлення до вуличного дизайну активістів і їхнє бажання 
наповнити вулиці якісним дизайном свідчать про наявність проблеми 
у візуальному просторі міста.Тенденції розвитку дизайну зовнішньої ре-
клами загалом залежать від двох факторів: бурхливого науково-технічного 
прогресу та соціально-економічних умов [1, с. 136]. Постійне збільшення 
кількості малобюджетних замовлень, у яких дизайнер обмежений часом і не 
вмотивований шукати нові формальні прийоми, призводило до масового 
запозичення чужих дизайнерських ідей. Ці рішення Н. Сбітнєва називає 
шаблонними та низькопрофесійними й характеризує як «графічне сміття» 
[5, с. 54]. Певний час критерії оцінки цієї продукції в Україні обмежувалися 

*Дизайн-код —  це комплексний 
підхід до візуального  впорядку-
вання та формування  естетики 
зовнішнього  вигляду міста [3].
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узагальненою характеристикою — «поганий  дизайн». Подібно до митців, 
які намагаються сформулювати необхідні складові естетичного об’єкта, 
дизайнери також шукають визначення «хорошого дизайну». Конкретні 
10 правил сформулював дизайнер Дітер Рамс [9]. Якщо кваліфікований, 
повноцінний дизайн базувався на цих знаннях і принципах, то аматор-
ський дизайн нагадував імітацію дизайнерського продукту на свій лад. 
Особливість побутового дизайну полягає в дещо непрофесійній, проте 
щирій манері візуальної комунікації. Наївність, відкритість і чуттєвість — це 
ті риси, яких бракує в уже згадуваних дизайн-кодах. Парадоксально, але 
менший сеґмент «професійного» дизайну, якого в міському середовищі 
налічується одиниці, отримує основну кількість уваги дослідників, на від-
міну від значно більшого сеґменту «побутового» дизайну, який заповнює 
решту візуального простору та зацікавлює лише окремих науковців. Понад 
те, непрофесійний дизайн викликає інтерес радше в культурологів, аніж 
у теоретиків дизайну. Останні просто критикують це явище, але не розуміють.

Ймовірно, непрофесійний дизайн — це справді «графічне сміття», але 
якщо він досі продовжує приваблювати покупців і успішно виконувати 
свої функції, тому, можливо, варто втриматися від критики та спробувати 
поглянути на це явище під іншим кутом?

ВИЗНАЧЕННЯ ПОБУТОВОГО ДИЗАЙНУ Повідомлення, що взаємодіють 
зі споживачем на побутовому рівні, можна назвати побутовими. Термін 
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введено за аналогією до поняття «побутовий шрифт», завдяки якому 
століттями людина самостверджувалася за допомогою написів на різно-
манітних поверхнях [6]. Сьогодні людина продовжує самостверджуватися, 
але вже за допомогою рекламних засобів, що, у свою чергу, мають виразні 
ознаки кітчу. Адже сутність побутового дизайну як комерційного продук-
ту полягає в задоволенні потреб масового споживача зрозумілими для 
нього засобами [2]. Томаш Кулка став першим дослідником, який вказав 
на помилковість ототожнення кітчу і «поганого смаку» [11]. Погляд під 
іншим кутом, який пропонує Т. Кулка, провокує відмовитися від терміна 
«графічне сміття», натомість сконцентруватися на аналізі факторів, що 
роблять його привабливим.

КОМУНІКАЦІЙНІ
ОСОБЛИВОСТІ

Для аналізу мотивацій та механізмів побутового дизайну був обраний 
семіотичний підхід. Дослідженням візуального контенту через мову зна-
ків займався Р. Барт, який і поставив запитання: чому певні фотографії 
викликають емоційну реакцію у глядача, а інші не мають жодного впливу 
на емоційний стан людини [8]. Як відповідь на своє запитання вчений 
створив систему структурування — виділення денотації та конотації як 
двох основних складових зображення. На його думку, кожен візуальний 
знак конотативного чи денотативного характеру містить інформаційний 
та символічний рівні. Це обов’язкова умова для створення емоційного 
враження, адже денотативний код може ускладнюватися символічним 
рівнем, а конотативний — інформаційним. Щоб з’ясувати закономірності 
створення комунікативних і  стилістичних особливостей, на листопад 2019 
року – липень 2020-го авторка сфотографувала та проаналізувала 255 
елементів побутового дизайну міста Умань.

ДЕНОТАЦІЯ

ЗОБРАЖЕННЯ Під час аналізу що саме зображу-
ється, була помічена закономірність, що автори 
буквально ілюстрували саму назву магазину. 
Якщо назва була загальна, то керувалися сте-
реотипним уявленням про товар. Наприклад, 
у рекламному банері магазину «Продукти» автор 
зображає найпопулярніші: хліб, молоко, ковбаси, Іл. 1 «Доктор Шина»
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сир, овочі та фрукти, але ігнорує інші товари, які гіпотетично є в асорти-
менті. Якщо «Продукти» — це узагальнена назва, яка вимагає навмисного 
відбору об’єктів для зображення, то «Доктор шина» простіша в ілюструванні: 
на банері згаданого шиномонтажу зображений лікар, що за допомогою 
стетоскопа прослуховує шину (іл. 1). Отже, текстова інформація впливала 
на вибір зображень для банера: якщо назва чи опис мали однозначну 
інтерпретацію, то й ілюстрація відповідно була буквальною; але якщо опис 
чи назва були узагальненими, автор керувався стереотипним уявленням 
про асортимент і зображав найпопулярніші позиції. Нюансом була різниця 
у вигляді зображуваного товару: він міг бути і в натуральному вигляді, так 
і в упакуванні. Наприклад, склянка молока та сир на тарілці на вітрині 
одного магазину, а пляшка з етикеткою виробника — на вітрині іншого. 
Мотивацію вибору зображення можна пояснити наміром торговельної 
точки: або викликати емоцію спорідненості та зобразити натуральний 
вигляд товару без бренду, або дати покупцеві відчути свою статусність 
і продемонструвати товар із зображенням бренду. Обидва методи сприяють 
поширенню кітчу, адже ґрунтуються на стереотипних уявленнях покупців 
про візуалізацію продукту і слів. Водночас, зображення є впізнаваними 
знаками, що економлять час покупця і демонструють йому те, що він 
очікує придбати.

ТЕКСТ Метод, що дозволяє безпосередньо прочи-
тати пропозиції магазину, полягає у використанні 
винятково тексту як єдиного інформаційного 
джерела. Вибір цього методу стихійний і зале-
жить від вподобань автора чи власника, адже 
однакові за змістом повідомлення зустрічались 
і з ілюстраціями, і без них. Оптові бази мають 
достатньо широкий асортимент, який складно 
репрезентувати зображеннями, тому обраний 
текстовий підхід з перерахуванням позицій по-
легшує сприйняття (іл. 2). Отже, зображення та текст полегшують людям 
купівлю, адже буквально вказують на те, що чекає їх усередині об’єкта 
торгівлі. Відмінністю використання тексту від зображення є нижчий поріг 
емоційного забарвлення повідомлення.

Іл. 2 «М'ясо Шашлик Сало»
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КОНОТАЦІЯ

ОБРАЗ САКРАЛЬНОСТІ Можливе використання 
сакральних образів у  торгівлі, що може за-
пропонувати покупцеві одну з «божих послуг» 
на  зразок  захисту, піклування чи порятунку 
у вигляді побутового продукту.  До прикладу, 
в навігаційному покажчику магазину «Захист 
сигналізації» присутній старослов’янський шрифт 
(іл. 3). Конотація слова «захист» підкреслюється 
характером шрифта, що підсилює надійність обі-
цянки магазину.  Тобто,  використання сакральної 
символіки доречне,  якщо пропозиція магазину не підкріплена реальною 
гарантією якості, проте хоче опертись на попередній особистий досвід 
споживача.

ОБРАЗ ЕКОНОМІЇ Бажання зекономити є в кож-
ного покупця, але не всі магазини ставлять на 
цьому акцент. Здебільшого цим образом ко-
ристуються ті, чия якість товару відповідає йо-
го вартості, тому дешевизна — це домінантна 
ідея, яку й вирішують висвітлити в комунікації. 
Здебільшого образ економності представлений 
через валютні знаки. Назва магазину «Економ» 
містить метафору в слові «економ», де  передає 
дешевизну товару (іл. 4). Гасло «Унікально низькі 
ціни» конотує зображення планети замість букви «О» в назві сусіднього 
банера зображення. Планета тут може підкреслювати  факт існування 
настільки низьких цін саме в цій точці.

ОБРАЗ ВІЗУАЛЬНОГО ГУМОРУ Образ візуально-
го гумору не обмежується конкретними вида-
ми знаків і допускає використання усього, що 
могло б спантеличити покупця та розсмішити. 
Заклад швидкого харчування «Шаурма» вико-
ристовує візуальний жарт, який полягає в заміні 
першої  букви «Ш» перевернутим  логотипом 
популярної мережі швидкого харчування «Мак-
дональдс» (іл. 5).

Іл. 4 «Економ» 

Іл. 5 «Шаурма» 

Іл. 3 «Захист сигналізації»
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Іл 7 «Стомаологія» 

Іл. 8 «Жигульівське» 

Іл. 6 «Сафарі» 

ОБРАЗ МАСКУЛІННОСТІ У магазині «Сафарі» було 
помічене цікаве поєднання військової тематики 
і сафарі (іл. 6). Гепард з військовим беретом тут 
втілює покупця «Сафарі», якому стають прита-
манні всі риси тварини — швидкість, витривалість, 
фізична сила та влучність. До того ж, варто зау-
важити українські національні кольори в тексті 
назви магазину. Джоан Найджел досліджувала 
зв’язок між маскулінністю та націоналізмом [10]. 
На її думку, патріотизм нагадує клич сирени, 
опиратись якій означає бути зневаженим і з боку суспільства, і з боку своєї 
спільноти та сім’ї. І саме страх бути звинуваченим у боягузтві скеровував 
чоловіків до  патріотизму та націоналізму. Окрім цього, чоловікам належить 
бути шукачами пригод, кількість їхніх бойових перемог прирівнюється 
до їхніх досягнень у власній великій місії, тобто на війні. І ці гіпотези 
продемонстровані в комунікації магазину «Сафарі», де поєднуються по-
лювання з нагадуванням про військовий обов’язок перед Батьківщиною. 
Використання військової, патріотичної та тваринної символіки може 
створювати образ маскулінності та апелювати до «обов’язків» чоловічої 
аудиторії споживачів.

ОБРАЗ ПОПУЛЯРНИХ ПЕРСОНАЖІВ Образ попу-
лярних персонажів передбачає використання 
вже наявних зі сфери масової культури, що асоці-
ативно пов’язуються з типом діяльності магазину. 
Це може бути відомий актор, персонаж з попу-
лярних мультфільмів, казок, мультсеріалів і таке 
інше. Головною умовою використання має бути 
впевненість, що образ точно впізнається та пра-
вильно асоціюється у масового споживача. Якщо 
такого немає, то можливе створення власного 
персонажа. Наприклад, дві стоматологічні клініки 
представлені ілюстрацією одного персонажа 
Зубчика, де відрізняється лише його стилістичне 
оформлення та дія (іл. 7). За аналогією можна 
створити персонажа Хлібчика для хлібного ма-
газину, Черевичка — для взуттєвого і т. д.

ОБРАЗ ТІЛЕСНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ Зображення 
тілесного  в побутовому дизайні  здебільшого 
пов’язане з конотацією товарів, характерних 
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для чоловічої споживацької аудиторії. Пиво «Жигулівське» використовує 
цей образ через образ жіночого тіла (іл. 8). На банері «Жигулівського» 
написано  прямо: «Уманський "Жигуль" найкращий». Щоби підсилити 
«найкращість» пива, автор додав зображення привабливої блондинки, 
купальний костюм якої зливається з текстом етикетки та стає його части-
ною. Ймовірно, це натяк, що, купуючи «Жигуль», споживач отримує все 
найкраще в усіх очікуваних проявах. Тож автор додає важливі для цільової 
аудиторії підтвердження.

ОБРАЗ ПРЕСТИЖНОСТІ За своєю кількістю образ 
престижу був найбільш повторюваним і зустрі-
чався в комунікації будь-якої сфери діяльності, 
незалежно від того, наскільки преміумним був 
продукт насправді. Образ престижу сформова-
ний символами, що конотують достаток і владу 
в різні історичні періоди: корона, золотий ко-
лір, орнаменти,  каліграфічний шрифт і принти 
тваринного хутра. Корона виступає символом 
вищої влади, «підносить» свого користувача 
над усіма конкурентами та визнає його першість. Корона зустрічалась 
у комунікації різних магазинів і закладів: стоматологічного кабінету, бару, 
ресторану, салону краси, магазину одягу, будки з кавою, бургерної і т.д. 
Можливе коронування товару, як зробили в «Стоматологічному кабінеті» 
та коронували зуб (іл. 9). За аналогією можна коронувати будь-що, якщо 
просте використання іконки корони недостатнє. Окрім перерахованих 
символів, символічними знаками, що характеризували престижність, були 
образ Євросоюзу та всесвітньо відомих брендів з масової культури (іл. 11). 

Іл. 9 «Стоматологічний кабінет» 

Іл. 10 «Шалений світ моди» 
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Товар з Європи вважається якісним тільки через імпорт звідти, тому цей 
символ знаходить відгук у багатьох власників малого бізнесу та поширений 
в їхній комунікації. Окрім словесної згадки, буває і візуальна, наприклад, 
використання синього і жовтого кольорів, зірок і географічної карти. Іно-
ді може використовуватись емоційне підтвердження, наприклад, через 
зображення радісного чоловіка, що демонструє прихильне ставлення до 
Європи та враження від перебування в ній.

Загалом, пояснити мотивацію вибору згаданих образів можна бажанням 
дизайнерів-аматорів прикрасити реальність. Непрофесійна візуалізація 
образів різниться від професійної тим, що акцент робиться не на реальних 
перевагах продукту, а на очікуваннях покупця.

СТИЛІСТИЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ

ШРИФТИ

У своїй більшості діапазон вибору шрифтів був обмежений 
пропозицією операційної системи Windows та безкоштов-
ними онлайн-ресурсами. Зрідка дизайнери-непрофесіонали 
дозволяли собі погратися зі шрифтами або ж використовували 
плагіат як спосіб дизайнування, в результаті чого виходили 
за межі одного набору шрифів.

Шрифти побутового дизайну можна розділити на 4 ка-
тегорії. Шрифти без засічок використовувались практично 
всюди в цілях інформування про знижки, акції. Шрифти 
із засічками конотували образ престижу. «Ігрівий» шрифт 
помічався в комунікації магазинів. Під цим терміном можна 
об'єднати декоративні та акцидентні шрифти .«Красівий» 
шрифт, а саме рукописний чи курсивне накреслення, також 
конотував престиж і найчастіше викоритовувався в поєднанні 
із засічковим шрифтом.

Найчастіше в побутовому дизайні шрифти поєднуються за 
відмінністю: прагматичний, стабільний та мужній поєднується 
з делікатним, тендітним і вишуканим. Для всіх диференціацій 
були характерні використання великих та рядкових букв 
у межах однієї композиції. Цікавим є поєднання в бане-
рі «Будівельні та господарські товари«, де рукописний шрифт працює 
для жіночої аудиторії, а геометричний гротеск — для чоловічої (іл. 11). 

Іл. 11 «Будівельні та господарські товари» 
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Застосований тут принцип звуження шрифтів характерний і для інших 
композицій. Параметри шрифтів деформувалися через потребу заповнити 
обмежений простір, жертвуючи читабельністю. З іншого боку, маніпуляції 
шириною букв дозволяли уникнути переносу в інший рядок.

Характерною особливістю побутового дизайну є надмірне викори-
стання графічних ефектів: кольорова заливка тексту, Ґрадієнтна заливка, 
контурне обведення, різкі та розфокусовані тіні, ефект об’ємності тексту, 
довільний напрям набору тексту, деформація слів, кольорові підкладки, 
накладання текстури на текст.

Отже, особливість шрифтів у побутовому дизайні полягає в поєднан-
ні різних шрифтів і використанні як мінімум одного графічного ефекту 
в межах однієї текстової композиції. 

ЗОБРАЖЕННЯ

У зображеннях побутового дизайну можна  виді-
лити основні стилістичні особливості. Порушення 
пропорцій полягало в навмисному масштабу-
ванні певних об’єктів, як на банері магазину 
«Виготовлення печаток» (іл. 12). Така гіпербо-
лізація може бути пояснена прагненням авто-
ра сфокусувати увагу покупця на конкретних 
позиціях, тому вони і збільшені. Неоднотонне 
тло, таке як ґрадієнт, монохромне зображення 
чи використання орнаментів, зустрічалось най-
частіше та надавало особливого вигляду зображеному. Вписана у форму, 
Наприклад, фотографія дівчини, вписана у форму жіночого профілю, 
залишає той самий контекст магазину одягу, проте створює стилістичні 
особливості самого зображення за рахунок неочікуваної форми. До ка-
тегорії графічних ефектів можна зарахувати: тіні, віньєтку та накладання 
ґрадієнту на зображення.

Якщо проаналізувати, які саме стилістичні особливості властиві конкрет-
ним типам зображення, то варто зосередитися на фотографії, ілюстрації 
та абстрактному тлі. Стилізація фотографій полягає у вирізанні елементів 
по контуру об’єкта, додаванні розфокусованої тіні та нереалістичному 
масштабуванні відносно справжніх розмірів. Ілюстрації найчастіше іміту-
ють реалістичні фотографії. Абстрактне тло складають ґрадієнти, патерни 
з товарів, кольорові заливки та масштабовані фотографії. 

Отже, стилізація зображень полягалє у створенні якомога реалістич-
нішого вигляду бажаної дійсності для покупців. 

Іл. 2 «Виготовлення печаток» 
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Проаналізувавши матеріали зовнішньої реклами міста Умань 
2019–2020 рр., з’ясовані комунікаційні та стилістичні особливості побу-
тового дизайну. Його дія полягає у зверненні до сентиментальних емоцій 
реципієнта через кітчеві образи в поєднанні зі стилістично зміненими 
шрифтами і зображеннями. Більш детально дія механізму щирості розгляну-
та через призму образу престижності як найпоширенішого. Символи корони, 
зірки та Європи в поєднанні з рукописними шрифтами супроводжуються 
золотим, червоним і чорним кольорами. Складна композиція викликає 
емоції та сприяє фіксуванню конкретного магазину в пам’яті реципієнта.

Особливість побутового дизайну полягає у відсутності претензій на 
роль новатора. Його символи близькі та зрозумілі споживачам, бо за-
позичені з їх локального контексту. Хоча для дизайнера-професіонала 
механізми побутового дизайну виглядають як очевидно неякісні рішення, 
проте правила «хорошого дизайну«, які диктує Дітер Рамс, неактуальні 
для цільової аудиторії тому, що вони абстрактні та відірвані від соціаль-
но-культурного контексту.
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МЕТАМОРФОЗА МОТОРОШНОГО ОБРАЗУ В  
ДИТЯЧІЙ ІЛЮСТРАЦІЇ: ВІЗУАЛЬНІ ПРИЙОМИ  
ДОВІРИ ТА ЕМПАТІЇ

METAMORPHOSIS OF THE SCARY CHARACTERS IN 
CHILDREN’S ILLUSTRATIONS: VISUAL TECHNIQUES 
OF TRUST AND EMPATHY

О Л Е Н А  З А Г О Р О Д Н И К

У статті викладено основні тези дослідження 
метаморфози моторошного образу в дитячій 
ілюстрації. Розглянуто поняття моторошного 
та еволюцію зображення моторошного образу 
в книжках-картинках. Проаналізовано візуаль-
ні прийоми довіри та емпатії у творенні мото-
рошних образів і їхній вплив на юного читача. 
Аналіз проведено на основі шести рейтингових 
книжок-картинок.

Ключові слова: дитяча ілюстрація, книж-
ка-картинка, метаморфоза моторошного обра-
зу, емпатія.

O L E N A  Z A H O R O D N Y K

The article presents the main theses of the study 
on metamorphosis of scary characters in kids 
illustration, explains the concept of scary, and 
illustrates the evolution of scary characters in 
picture books. The article also shows an analysis 
of visual methods of trust and empathy in creating 
scary characters and their impact on young 
readers. The analysis is based on an examination 
of six top rated picture books.

Key words: children’s illustrations, picture 
book, metamorphosis of the scary characters, 
empathy.
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Сьогодні моторошні образи стали нормою у 
дитячій ілюстрації. І, незважаючи на чис-
ленні дискусії з цього приводу, це надзви-

чайно важливо. Адже відбулась метаморфоза. Те, 
що колись лякало дітей, смішить їх і розважає. 
Створюючи моторошні образи, сучасні ілюстра-
тори мають на меті ближче познайомити дітей 
з вигаданими страхами і допомогти здолати їх.

Звернувшись до історії дитячої ілюстрації, 
можна прослідкувати, як зображення моторош-
ного мало різний емоційний сенс і різні ідеоло-
гічні цілі. Більшість книг-картинок XVII – XIX ст. 
репрезентували лише ідеалізовані образи, ізо-
люючи дітей від зображення реальних явищ, які 
можуть налякати маленького читача. Згодом 
ілюстратори почали досліджувати подання со-
ціальних проблем у дитячій ілюстрації шляхом 
метаморфози їх у персонажів візуальної історії. 
Френсіс Бекон зазначив: «Люди бояться смерті з 
тієї ж причини, що діти бояться темряви: вони 
не знають, в чому тут справа» [7]. А те, що можна 
побачити, вже не є таким моторошним. Таким 
чином, з’являються добрий людожер Шрек; мон-
стри, що не поміщаються під ліжком та бояться 

дітей; мерці, що веселяться та одружуються. Усе 
це приклади метаморфози, тобто перетворення 
однієї форми образу на іншу. 

Смислову базу метаморфози складають її ос-
новні компоненти: перетворювальне й перетво-
рене, а також причини перетворення [5]. Функ-
ція метаморфози зорієнтована на відображен-
ня перетворення однієї форми образу на інший, 
реального світу на уявний [5]. Проте метамор-
фоза може мати різні функції на різних формах 
подання розповіді. Зокрема, візуальна метамор-
фоза працює по-іншому, ніж вербальна. За до-
помогою тонких графічних прийомів ілюстра-
тор працює з підсвідомістю глядача та впливає 
на сприйняття образу. 

Оскільки тут досліджується метаморфоза мо-
торошного образу, доцільно було б коротко роз-
глянути саме поняття “моторошне”. Цей термін 
уперше використав австрійський психоаналітик 
Зиґмунд Фройд у статті «Das Unheimliche» (1919) [9]. 
Виходячи з тверджень З. Фройда, моторошним є 
людина чи об’єкт, якому ми приписуємо злі на-
міри, які здійснюються за допомогою магічних 
сил. Другою умовою виникнення моторошного 
відчуття є розмивання меж між реальністю та ви-
гадкою, що теж частково пов’язано з впливом ма-
гічних властивостей, приписаних людям, об’єк-
там [9]. Схожу ідею вивів і французький психоа-
налітик Жак Лакан, теорія якого стверджує, що 
моторошне відчуття з’являється на стиках сим-
волічного, реального та уявного [2]. 

Усе сказане має    прямий зв’язок з дитячою  
ілюстрацією. Адже діти існують у двох вимірах – 
видимому і фантастичному, не роблячи між ни-
ми особливих відмінностей [6]. Візуалізація мон-
стрів у дитячій уяві майже завжди спричинена 
незнайомими речами. Таким чином дитина на-
магається компенсувати незнання навколиш-
нього світу за допомогою фантазії [1]. У площи-
ні зображення моторошні образи в дитячій ілю-
страції пройшли перевтілення – метаморфозу та Іл. 1. Едвард Горі. Абетка смертей «The Gashlycrumb Tinies» 
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Іл. 2. Моріс Сендак. «Там, де водяться диковиська»

набули нового значення. Багато ілюстрованих іс-
торій XVIII та XIX ст. репрезентували лише ідеа-
лізовану картинку реальності, у якій “добро” завж-
ди перемагає “зло”. Або навпаки, книжку вико-
ристовували як засіб залякування і контролю над 
дітьми. Концептуальна книга-картинка відомого 
американського казкаря та ілюстратора Едварда 
Горі «Th e Gashlycrumb Tinies» (іл. 1), опублікова-
на 1963 р., стала дзеркалом давньої середньовіч-
ної традиції дитячої літератури. Це абетка, в якій 
юні персонажі зустрічаються із жорстокими по-
караннями та навіть смертю за бешкетування та 
непослух дорослим. Але такі методи не виправ-
довують себе. Адже такі “ідеальні” історії створю-
вали в уяві юного читача хибне уявлення про світ, 
ідеали зовнішності та поведінки.

Революційною у цьому контексті стала кни-
га Моріса Сендака «Де живуть диковиська», опу-
блікована того ж 1963 р. (іл. 2) [8]. Вона зламала 
стереотипи і змусила читачів (усіх вікових груп) 
побачити світ по-іншому. Це захоплива подорож 
у казкову країну, де монстри та чудовиська при-
ймають Макса таким, яким він є, у свою родину 
та роблять його королем. 

Ще одним з революціонерів у дитячій ілю-
страції шістдесятих років є Томі Унгерер. Йо-
го візуальні історії сповнені тонкою іронією, а 
в дитячих книжках він порушує складні та жор-
стокі аспекти реальності. Саме Т. Унгерер сфор-
мував основний принцип сучасних ілюстрато-
рів і казкарів: 

«Наша робота — це не тримати дітей пода-
лі від речей, що їх лякають, а, навпаки — 
дати їм інструменти для прийняття цього, 
адже діти завжди знайдуть моторошні 
образи: чи це обриси обличчя з гілок дере-
ва за вікном спальні або щось у книзі» [11].

Методом метаморфози в ілюстрації створе-
но безліч знайомих та улюблених персонажів, 
які завдяки тонким візуальним прийомам і осо-
бливостям сюжету перестали лякати та виклика-
ти огиду. Проте це лише відповідає на запитан-
ня: що милого та красивого ми знаходимо у цих 
персонажах? Але не розповідає, якими графічни-
ми прийомами користуються ілюстратори, щоби 
перетворити моторошний образ на об’єкт емпатії. 



80 ЗАГОРОДНИК ОЛЕНА

Іл. 6. «Вовки в стінах» 

Іл. 3. «Качка, Смерть і тюльпан»  Іл. 5. «Гусь (не) боїться павуків» 

Іл. 4. «Будиночок для дідуся» 

Тут виникає запитання, як користуватися мета-
морфозою в дитячій ілюстрації, щоб це сприяло  
розвитку критичного мислення та давало інстру-
менти для прийняття фобій? Якими візуальними 
прийомами користуються ілюстратори у мета-
морфозі моторошного образу, щоб він викликав 
довіру та емпатію у читача? Для пошуку відпові-
ді була сформована вибірка ілюстрованих творів 
для дітей, у яких фігурують «моторошні» образи. 

Для розгляду відібрано по 2 твори з кожної гру-
пи моторошних образів, а саме:

Смерть/мерці: «Качка, Смерть і тюльпан», 
Вольф Ерльбрух, 2007, (Німеччина) (іл. 3); «Бу-
диночок для дідуся», текст — Ґрас Торо, ілюстра-
ції — Ісідро Ферер, 2003 (Іспанія) (іл. 4)

Хижі/кровожерливі тварини: «Гусь (не) боїть-
ся павуків», Надія Кушнір, 2020 (Україна) (іл. 5); 
«Вовки у стінах», 2003, Ніл Ґейман. (Англія) (іл. 6).
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Іл. 8. «Там, де живуть диковиська» 

Іл. 7. «Снігова людина у Мінську» 

Іл. 6. «Вовки в стінах» 

Монстри/антропоморфні істоти:  «Снігова 
людина у Мінську», текст — Єва Суса, ілюстра-
ції — Катерина Дубовік, 2016 (Білорусь) (іл .7); 
«Там, де водяться диковиська», Моріс Сендак, 1963 
(США) (іл. 8).

У процесі дослідження були сформовані табли-
ці порівняльної характеристики, за якими мож-
на простежити спільні та відмінні риси між стерео-
типним образом і його візуальною метаморфозою. 

Варто звернути увагу на критерії, які стануть клю-
човими при аналізі. Враховуючи техніку вико-
нання, композицію та кольорову гаму, сформу-
льовано нетавтологічну формулу з двох слів, яка б 
описувала емоцію персонажа, форму та пропор-
цію тіла; синестетичну метафору на рівні «голосу» 
чи «запаху» та асоціації, які викликає персонаж.



*жирним шрифтом виділено спільні характеристики
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Простеживши спільні та відмінні риси, можна 
зробити висновок, що основний принцип мета-
морфози моторошного у дитячій ілюстрації поля-
гає у використанні простих візуальних прийомів, 
що викликають довіру та емпатію до персонажа: 

Антитеза
Протилежна на емоційному спектрі візуальна 
характеристика, що перетворює моторошний 
образ на візуальний жарт. Такий прийом є най-
важливішим для формування сприйняття героя. 
Як ми бачимо з порівняльної таблиці, щоб опи-
сати загальну емоцію персонажа, можна вико-
ристати нетавтологічну формулу з двох слів: жи-
вий труп у книжці «Дім для дідуся», чуйна Смерть 
у книжці «Качка, Смерть і тюльпан», добродуш-
но-веселий павук і т.д.

Антитеза у формі
Проаналізувавши основні візуальні ознаки мон-
стрів, можна підсумувати, що зазвичай їх уявля-
ють волохатими, порослими колючками, з го-
стрими іклами. На прикладі Снігової людини 
(«Снігова людина у Мінську») можна побачити, 

що герой, хоч і кудлатий, але шерсть — м’яка та 
приємна на дотик, наче у домашнього улюблен-
ця (іл. 9).
Форма, що асоціюється з повітряною кулькою, 
важко сприймається як загроза. Тож такий при-
йом нейтралізує загрозливо великі розміри чи 
неприємні асоціації, візуально створюючи від-
чуття легкості та м’якості.

Риси обличчя за пропорцією  «:)»
За семіотикою ці пропорції наближені до дитя-
чих рис обличчя, що автоматично викликає ем-
патію. Тож, аналізуючи портрети та міміку мо-
торошних образів, можна відзначити, що біль-
шість з них зберігають ці пропорції.

Перебільшення форми
Часто монстрів зображають великими. Те, що 
більше за нас, здається спритнішим і сильнішим, 
проте ілюстратори нейтралізують таке відчут-
тя. Додають незграбності у рухи персонажа. Ча-
сом це відображено у взаємодії з простором. На-
приклад, у композиції використовують простір, 
що надто маленький для великого монстра —  з 

Іл. 9. «Снігова людина у Мінську». Єва Суса, Катерина Дубовік
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такими розмірами важко поміститись у простір 
під шафою чи ліжком. Персонаж аж надто вели-
кий, щоби бути реальним.

Вплив кольору
У еволюції дитячої ілюстрації моторошних об-
разів можна простежити зміну від чорно-білих 
офортів до використання все більш яскравих та 
кольорових ілюстрацій. Проаналізувавши си-
нестетичну метафору кольору, можна виявити, 
що ілюстратори використовують колір як ін-
струмент для створення потрібного запаху, сма-
ку, термальності.
Від темряви часто віє холодом, тому так хочеть-
ся швидко сховати ногу, що звисає з ліжка, під 
ковдру, щоб монстр під ліжком не смикнув за неї. 
Використовуючи теплі відтінки для зображен-
ня моторошного образу, можна досягти відчут-
тя приязності та емпатії. Таким чином, асоціа-
ції уявно переносять нас у затишний та теплий 
дім. Мертвий дідусь із книги «Дім для дідуся» 
також зображений теплими відтінками, що ви-
кликає відчуття, ніби він живе, але тепер в ін-
шому світі (іл. 11).

Вплив матеріалу та
техніки виконання
У дитячій книжковій ілюстрації використову-
ють різноманітні техніки та матеріали: від ма-
льованих простим олівцем до колажів з різних 
вирізок і навіть створення мініатюрних діорам. 
Матеріали впливають на сприйняття картинки 
та створюють синестетичну метафору. Викори-
стання техніки колажу та діорами можуть ство-
рити відчуття звуків скрипу чи шарудіння – ду-
же звичних, які зазвичай асоціюються із затиш-
ком дому. Акрил, акварель та простий олівець 
створюють відчуття легкості та повітряності. Це 
не перевантажує історію та одночасно робить її 
легкою для сприйняття. Використання ручних 
технік (олівець, фломастери, аплікація, колаж та 

ін.) і навіть недбалість виконання легко сприй-
мається дітьми, бо часто нагадує звичайний ди-
тячий малюнок. 

«Голос» персонажа
Дуже помітним є те, що переважна більшість 
читачів надає перевагу яскравим і харизматич-
ним персонажам. Матеріал і колір має вплив на 
створення «голосу» персонажа. Тож персона-
жі, зображені яскравими кольорами, зазвичай 
«звучать» писклявими та гучними, що викликає 
сміх. А ті, що більш прозорі, наче пара, звучать 
тихо та моторошно. Проте це можна нейтралі-
зувати емоцією персонажа, як у «Качка, Смерть 
і тюльпан» — «голос» Смерті тихий та спокій-
ний, проте вона виглядає досить привітною та 
турботливою (іл. 10).

Композиція
Простір, що оточує персонажа, часто  стає однією 
зі складових, що має великий вплив на  сприй-
няття образу героя. Тож, аналізуючи персонажа, 
варто звертати увагу, як простір взаємодіє з ге-
роєм, а також з глядачем.

Іл. 10.  «Качка, Смерть і тюльпан». Вольф Ерльбрух
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Оперуючи симультанною видозміною про-
порцій, можна нейтралізувати головну причи-
ну страху, коли йдеться про розмір. Павуки є 
настільки маленькими порівнянно з нами, що 
виникає запитання – чому ж їх боятись? Ілюстра-
торка Надія Кушнір зображає різних за розмі-
ром павуків, де найменший – найстрашніший, 
бо ми його можемо не одразу помітити (іл. 12).

У книзі Моріса Сендака «Там, де водяться ди-
ковиська» композиція розворотів і розташуван-
ня диковиськ і дерев, що чергуються, створює 
ритмічну музику, яка переносить нас у ліси ди-
ких джунґлів. Таким чином композиція ілюстра-
цій та ритміка приваблює та зачаровує читача. 

У книжці «Будиночок для дідуся» можна по-
бачити, що історія розвивається на різних про-
сторах: під землею (будинок дідуся) та над землею 
(будинок маленького героя). Ілюстратор розділяє 
ці простори технікою виконання (іл. 11). Тут важ-
ливим є дослідження матеріалу, яким виконува-
тиметься ілюстрація. Формула: «логіка матеріа-
лу» + «логіка форми» = гармонійність. 

Інколи простір навколо може бути порожнім, 
як ми спостерігаємо у «Качка, Смерть і тюль-
пан». Таким чином весь фокус тримається на 

персонажах та їхній розмові. Також ця порож-
неча робить «голос книги» тихим і спокійним. 
Можливо, це також натяк на те, що розмова від-
бувається в іншому, підсвідомому вимірі. У цьо-
му прикладі порожній фон залучає до активно-
го читання та активізує уяву читача. 

Отже, на основі проведеного аналізу можна 
виділити основні прийоми сюжету візуальних 
історій для дітей, де потрібно розповісти про 
моторошне. А саме: 

- відважність дітей-героїв;
- відсутність чіткого поділу добра та зла в мо-
торошних образах;

-знайомство з моторошним може бути 
веселим;

- прості наукові пояснення; 
- присутність іронії; 
- непередбачуваність у стереотипних образах, 
наповнення протилежним сенсом; 

- приховані символи в ілюстрації, що залуча-
ють до «активного прочитання». 

Дослідження простежило основні при-
йоми побудови форми, які “нейтралізують” і 

Іл. 11. «Будиночок для дідуся». Ісідро Феррер
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“перевертають” зміст стереотипного моторош-
ного образу в ілюстрації дитячої книжки-кар-
тинки. Проаналізувавши еволюцію зображен-
ня такого образу в дитячій ілюстрації, стає зро-
зуміло, що моторошне завжди було частиною 
дитячих казок. Але саме ілюстрація, якою супро-
воджувалась історія, виступала головним засо-
бом для сприйняття історії дітьми. У минулому 
нею користувались як інструментом, щоб наля-
кати дітей та утвердити батьківський авторитет. 
У сучасному ж світі більшість візуальних історій 
для дітей мають за мету звільнити їх від страхів. 
І тепер можна з упевненістю стверджувати, що 
в дитячій ілюстрації моторошних образів відбу-
лось перевтілення – метаморфоза.

Сьогодні ілюстратори задають вектор для уяви 
читача, таким чином звільнивши його від нав’я-
зувань стереотипного сприйняття та залучивши 
до власної інтерпретації історії та формування 
критичного мислення. Прийоми побудови фор-
ми, які “нейтралізують” та “перевертають” зміст, 
змінюють емоційне сприйняття, стали частиною 
інтелектуальної гри, яка пояснює, чому взагалі 
продовжує існувати книжкова ілюстрація та чо-
му дитячі книжки полюбляють і дорослі.

Завдяки таблицям порівняння за виявлени-
ми критеріями можна простежити метаморфо-
зу стереотипного образу сприйняття та виділи-
ти візуальні прийоми довіри та емпатії. Виведені 
прийоми  можна згрупувати до трьох основних 
сценаріїв. Руйнування змісту стереотипного об-
разу дозволяє перетворити страшного звіра на 
чуйного та в глибині душі самотнього персона-
жа. Нейтральність образів добре передає неод-
нозначність реальності та не ділить світ на до-
бро і зло. В окремих історіях моторошне може 
видаватися досить лячним, проте діти-герої від-
важно йдуть назустріч своїм страхам.

Отже, хоча книжки різні за будовою, проте 
кожна з них використовує згадані сценарії. До-
слідження розкрило різні прийоми та авторські 

підходи у дитячих візуальних історіях. Результа-
ти аналізу візуальних прийомів метаморфози 
моторошних образів у ілюстрації можуть стати 

“лакмусовим папірцем” особливостей сприйнят-
тя у сучасному світі. А також глибоко занурять у 
нові способи відображення реальності графіч-
ними прийомами. 
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Портрет без «портретної схожості»:   
символіка образУ відомої особи   
в Українській ілюстрації  
на прикладі робіт ілюстраторів  
клУбУ «Pictoric»

Діана Ткаченко

На основі робіт українського клубу ілюстраторів «Pictoric» ця стаття 
досліджує методи створення портрета без «портретної схожості». 
У різних пропорціях і поєднаннях було виділено сім методів ство-
рення портрета без фізичної схожості. Усі вони ґрунтуються на 
метафоричних зв’язках, зокрема з професією, прізвищем чи псев-
донімом, відомою подією чи діяльністю людини, стилем творів 
мистецтва, жестами, зображеннями літературних творів, біогра-
фією автора. Оскільки портретовані особи добре відомі, достатньо 
кількох символів чи підказок, щоби згадати складні сюжети чи  
життєві історії.

Ключові слова: українська ілюстрація, портрет, відома людина, 
метафора, символ.

Portrait without “portrait resemblance”:   
famous people image symbolism  

 in Ukrainian illustration  
 exemplified in a case study  

of “Pictoric” club

Diana Tkachenko

Based on the works of the Ukrainian illustrators’ club “Pictoric”, this 
article explores methods of creating a portrait without “portrait 
resemblance”. In general, in different proportions and combinations, 
seven methods of creating a portrait without the physical similarity of 
the portrait were distinguished. All of them are based on metaphorical 
links, in particular with a profession, surname or pseudonym, a well-
known event or deed of a person, the style of artworks, gestures, images 
of literary works, a biography of the author. Because the portrayed 
persons are well known, a few symbols or hints are enough to recall 

complex plots or life stories.

Key words: Ukrainian illustration, portrait, famous person, metaphor, 
symbol.
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Цікавість до портретної ілюстрації що-
року зростає не лише серед звичайних 
глядачів, а й серед експертів. Про це 

свідчать численні конкурси на зображення 
відомих осіб: музикантів, акторів, політиків, 
художників, громадських діячів. Серед цих 
конкурсів є щорічні або щосезонні, як So Young 
Illustration Competition, в якому визначених 
музикантів треба зобразити у своєму стилі, 
а переможці отримують гроші й можливість 
публікації на сторінках журналу [9]. The BP 
Portrait Award вимагає виконання портрета 
традиційними матеріалами: акрил, олія та тем-
пера [10]. International Portrait Competition — 
також традиційні техніки, але повна свобода 
у виборі портретованого [7]. Scottish Portrait 
Awards — лише для представників Шотлан-
дії [11]. ART PORTRAIT Inernational Festival of 
Portraiture — міжнародний конкурс портрета, 
що відбувається двічі на рік. Також є однора-
зові проєкти, як Miss Led & Wacom Portrait 
Competition [8]. Більшість ілюстраторів, які 
працюють з портретами та беруть участь у цих 
конкурсах, мріють потрапити на сторінки та 
обкладинки книжок або відомих журналів, які 
є певними еталонами якості.

У сучасній українській ілюстрації портре-
ти відомих осіб з’являються в книжках «Діячі 
України» (Huss, 2015)[4], «Казки на ніч для ді-
вчат-бунтарок» (Книголав, 2017), «Неймовір-
ні» (ArtHuss, 2018), на обкладинках журналів 
«Шо», «Куншт», або на виставках — як частина 
артоб’єктів або анімації (WOW Ukraine, 2020). 
Художники намагаються зобразити портре-
тованого у  своїй унікальній манері, проте 
більшість просто перемальовує з фотографій, 
не змінюючи ані ракурс, ані міміку, таким чи-
ном створюючи «ремікс» фото в своєму стилі. 

У професійному середовищі ілюстраторів чуємо 
багато розмов про пошук власного стилю як 
елементу успіху, але майже ніхто не загос-
трює увагу на семіотиці зображення. Натомість 
у портретній ілюстрації, щоби розповісти про 
відому особу, не обов’язково зображати людину 
взагалі, вдало підібрані символи й художні 
засоби можуть об’єднатися в цікаву розповідь. 
Такі роботи розглядають довше, а отже, й за-
пам’ятовують краще.

Прикладом такого підходу є діяльність клу-
бу Pictoric — спільноти ілюстраторів, графіч-
них дизайнерів і художників, які створюють 
спільні проєкти та залучають талановитих 
колег з різних країн з метою популяризації 
сучасної ілюстрації в Україні й за кордоном. 
Клуб виник з ідеї створити польсько-українську 
виставку ілюстрації 2014 р., щоб ознайомити 
українського глядача з творами польських ав-
торів, які на той час мали більше можливостей 
самовираження в сучасній ілюстрації та ло-
яльно сприймались на батьківщині. Виставка 
пройшла успішно, тож організатори вирішили 
створити проєкт «Діячі України», в якому брали 
участь 30 ілюстраторів [4]. На прикладі робіт 
із цієї серії можна простежити альтернативні 
методи зображення відомої особи. Загалом, 
у різних пропорціях і поєднаннях, виокрем-
люємо сім методів створення портрета без 
фізичної схожості портретованого. Усі вони 
створені на метафоричних зв’язках, зокрема 
з професією, прізвищем чи псевдонімом, ві-
домою подією або вчинком особи, стилістиці 
мистецьких робіт, жесті, образах літературних 
творів, біографії автора. Оскільки портретовані 
особи відомі, достатньо кількох символів чи 
натяків, щоби пригадати складні сюжети чи 
життєві історії.
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Метафора на основі професії
Ця метафора найбільш популярна серед 
ілюстраторів, адже здебільшого відомі 

особи стали знаменитими завдяки своїй про-
фесії. Вписавши в пошукових ресурсах «Іван 
Франко», відразу прочитаємо: «письменник». 
Цей метод зображення вигідний тим, що не 
потребує особливого розуміння галузі, в якій 
працювала людина, глибоких знань її біогра-
фії, звичок чи особистих уподобань. Водночас, 
якщо ілюстратор спрощує візуальну метафору 
та зображає, наприклад, письменника лише 
з книжками, глядач ризикує не навчитися нічого 
нового. На портреті Євгена Патона авторства 
Поліни Дорошенко на передньому плані зобра-
жений сам герой, однак через сильне спрощен-
ня і стилізацію, це може бути будь-який чоловік 
з вусами (іл. 1). На задньому плані бачимо мости, 

зірки-іскри, що летять при зварюванні, дроти, 
блоки бетону та сітки. Портретований — вчений 
у галузі зварювальних процесів і мостобудуван-
ня, за чиїм проєктом споруджено Парковий 
міст у Києві, а під керівництвом — і міст Патона. 
Кольорова гама: сірий і чорний — колір бетону 
та жовтий — колір тепла, іскор, що летять при 
зварюванні. На противагу цій експресивній 
і динамічній роботі, П. Дорошенко робить стри-
маного і спокійного Миколу Амосова, також 
звертаючись до його професії (іл. 2), адже це 
лікар, учений у галузі медицини, громадський 
діяч. У цій роботі всі риси обличчя сховані під 
білою шапочкою і маскою, тіло та руки — в біло-
му одязі та рукавичках, навіть на очах окуляри. 
Проте окуляри виділені червоним кольором 
і мають форму сердечок — це говорить про те, 
що М. Амосов рятує життя та працює з кров’ю. 

1
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У його руках голка, червоною ниткою він ви-
шиває своє ім’я на халаті в ділянці серця, що 
теж розповідає про його щоденну роботу. На 
задньому плані бачимо зображення судин і м’я-
зів — такі ілюстрації використовуються для пояс-
нень медичного тексту в професійній літературі. 
Робота виконана у світло-сірих і білих тонах, 
що натякає на стерильність і чистоту, важливу 
в роботі лікаря. Портрет виконаний дрібним 
штрихуванням з увагою до деталей, що ще раз 
підкреслює прецизійність роботи хірурга та 
виваженість кожного руху.

Метафора на основі 
прізвища або псевдоніма
Цей метод зустрічається нечасто, адже 

передбачає або наявність «промовистого» ав-
торського псевдоніма, або схожість прізвища 

з предметами, тваринами чи явищами. Крім 
цього, метафора на основі прізвища може себе 
проявити лише у відповідному мовному серед-
овищі, натомість для іноземців вона може бути 
незрозуміла. Ольга Терещенко вживає таку 
метафору для портрета Марка Вовчка (іл. 3). 
Псевдонім Марії Вілінської — Марко Вовчок, 
тому зображений вовк, але з рожевими губами, 
що відсилає нас до періоду, коли жіночі твори 
не публікувалися і Марія видавала себе за чо-
ловіка. У цій роботі авторка не використовує 
жодного натяку на фізичну схожість з пор-
третованою. У вовка навіть нема очей, проте 
метафора настільки сильна, що в глядачів не 
виникає запитань. Олена Старанчук вико-
ристовує схожі зображальні засоби для пор-
третування Івана Багряного. Синонім до слова 
«багряний» — червоний, тому червоне полум’я 

2
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на портреті — це одночасно про псевдонім 
автора, про його твори та активну діяльність. 
Сергій Майдуков у портреті Григорія Сково-
роди зображає героя як чоловіка, який ловить 
сковородою млинці (іл. 4). Це одночасно відси-
лає до його прізвища та до відомого вислову 
«Світ ловив мене, та не спіймав». Риси обличчя 
знівельовані, впізнаються лише зачіска й одяг.

Метафора на основі  
відомої події або вчинку, 
з якими асоціюють особу

Цей прийом характерний для героїв, чиї подви-
ги оспівують у піснях, казках і легендах, таким 
чином при першій згадці про портретовано-
го ми думаємо про цю подію. Юлія Тверітіна 
в портретуванні князя Олега зображає не його 
перемоги, а момент смерті (іл. 5). Ми згадуємо 

про те, як змія, що ховалася у черепі, вкуси-
ла Олега, забравши князеві життя. Героїчне 
життя і безглузда смерть — це контраст, на 
якому зіграла ілюстраторка. Кольорова гама 
також контрастна: червоний та зелений з міні-
мальним додаванням чорного та коричневого. 
Другий портрет Ю. Тверітіної присвячується 
княгині Ользі, відомій жорстокою розправою 
над деревлянами за загибель чоловіка, князя 
Ігоря (іл. 6). На цій роботі Ольга зображена 
в момент помсти, коли вона попросила у де-
ревлян з кожного двору по троє голубів і троє 
горобців, а потім відпустила їх додому з запа-
леним трутом, і все місто Іскоростень згоріло. 
Постать Ольги видовжена, очі примружені, 
на губах посмішка, шкіра віддає жовтизною, 
шия неприродно витягнута, як у змії, у худих 
руках Ольга тримає сірник, її довгі нігті схожі 

3
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на пазурі. Одяг червоного кольору, накидка 
нагадує водоспад крові, що є посиланням до 
попередніх помст. На задньому плані зображе-
ні птахи з жаринками, один з птахів сидить на 
плечі та виражає жах. Напис «Княгиня Ольга» 
розміщений по правий і лівий бік у верхній 
частині композиції, як це звичайно зображають 
на іконах. Звідси ми пригадуємо, що Ольга була 
зарахована до лику святих рівноапостольних.

Метафора на основі 
стилістики мистецьких робіт
Цим методом зображають здебільшого 

художників, які мають яскраво виражені риси 
творчості. Тут ілюстраторові доводиться вихо-
дити зі звичної йому стилістики та копіювати 
стиль портретованого. Наприклад, С. Майдуков 
зображає Казимира Малевича, подібного до 

його творів (іл. 7). Простими геометричними 
формами окреслено риси обличчя: ніс — три-
кутник, брови — дуги, очі — два чорні кола. 
Пейзаж за спиною художника — кілька пря-
мокутників різної ширини і трикутне небо. 
Кольорова гама — відкриті, насичені кольори: 
червоний, жовтий, зелений. Автор розповідає: 
«Я передивився багато картин Малевича, серію 
робіт «Селяни». Фотографій було замало, щоб 
розробити детальний портрет, тому я звернувся 
до естетики його робіт, запозичив точний вимір 
неба, надихнувся серією порцелян. Звідти взяв 
смужки: червона, жовта, зелена, чорна, щоб 
додати Малевичу впізнаваності» [2]. Цим самим 
методом користується О. Терещенко, зображаю-
чи Георгія Нарбута. Його портрет чорно-білий, 
з червоною пташкою біля ока художника, мане-
ра малювання наслідує авторську графіку. Кола 
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та ритм трикутників — частий та яскравий при-
йом у творчості Г. Нарбута, який О. Терещенко 
вставляє у портрет. Волосся і одяг — це також 
елементи відомих робіт. Ще приклад — портрет 
Івана Федорова від Ю. Тверітіної (іл. 8). Портрет 
виконано лише лінією, щоб максимально нага-
дати стародруки. Робота наслідує композиційні 
прийоми, стиль малювання людей у книжках 
того часу, проте виглядає сучасно. Це чотири-
рівневий комікс, де в середині композиції мо-
жемо побачити самого Федорова за роботою, 
а навколо — буденне життя в майстерні. Хтось 
працює, хтось розмовляє чи пліткує, хтось рахує 
гроші, а хтось знаходить час, щоби пофліртувати 
з жінкою. Одразу виникає асоціація з Іваном 
Федоровим, водночас показано життя та побут 
друкарів. Тонкий гумор не впадає в очі, не від-
волікає від основної постаті. 

Метафора на основі жесту
Цей метод доволі рідкісний, адже 
його важко застосувати, не загубив-

ши схожості з портретованим і не сплутавши 
його з іншими. Від метафори, базованої на 
історичній події, відрізняється лише тим, що 
мінімумом засобів показує глибокий зміст. 
Сергій Майдуков використовує жест у портреті 
Чарльза Дарвіна (цей портрет не входить до 
серії «Діячі України», проте виконаний учас-
ником клубу Pictoric та яскраво пояснює мета-
фору жесту) (іл. 9) [5]. У цьому портреті вчений 
роздумує про щось, його рука стає центром 
композиції, вона чухає потилицю автора те-
орії еволюції. Будь-який жест сприймався би 
буденно у цій роботі, проте саме цей нагадує 
мавп, що так само чухають потилицю одним 
пальцем, загинаючи всі інші в кулак (люди так 
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не роблять). Таким чином С. Майдуков немовби 
кепкує з Дарвіна. Щоправда, ця асоціація не 
ображає вченого, а лише відсилає до найвиз-
начнішої праці його життя. Інший портрет, 
у якому все тіло та обличчя виконує функцію 
жесту — зображення Нестора Махна авторства 
Олега Грищенка (іл. 10). Перша асоціація з іме-
нем Махна — це «анархія», нею і скористався 
ілюстратор, зобразивши Махна, його одяг та 
волосся як хаос людей, коней, прапорів та зброї, 
що динамічно рухається на портреті.

Метафора на основі образів 
літературних творів
Цей підхід до створення портрета най-

більш радикальний, адже зображення осо-
би може частково або повністю виключати 
портретованого. Найчастіше цю метафору 

використовують для авторів відомих літера-
турних образів. Наприклад, із творчості Тараса 
Шевченка часто пригадують рядки «Садок виш-
невий коло хати, хрущі над вишнями гудуть…». 
Цей образ використовує Тетяна Загачевська, 
виводячи на передній план патерн з хрущів, 
гілок дерев, цвіту, маленьких хат, а внизу ілю-
страції розташовує майже непомітний портрет 
Тараса Шевченка в рамі, яким його бачать діти 
в шкільних класах (іл. 11). Авторка звертається 
до ностальгії та образів, знайомих усім з дитин-
ства. Приклад, де портретований не зобража-
ється взагалі,— це портрет Миколи Гоголя ав-
торства Юлії Кунщікової (іл. 12). Основна увага 
тут звернена до символів і знаків, які М. Гоголь 
використовує у своїх творах, де містика й магія 
пов’язані з буденністю, з фольклором — саме 
це й показує художниця.
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Метафора на основі біографії 
чи досягнень автора у вигляді 
інфографіки або коміксу

Цей метод нечасто використовують ілюстратори 
клубу Pictoric (лише тричі серед 115-ти портретів), 
адже межує з жанрами комікса чи інфографіки. 
Отож, постає питання: чи портрет це взагалі? 
Цей метод має перевагу серед інших за кількістю 
поданої інформації, її гнучкості, можливості 
передати події без втрати деталей та без уведен-
ня глядача в оману. Це працює, коли потрібно 
передати хронологію історичних подій, назви 
праць, винаходів портретованого. Інформація 
частково або повністю буде новою для глядача, 
таким чином ілюстрація має навчальний харак-
тер. Анна Сарвіра використовує такий метод 
у портретуванні Олекси Довбуша (іл. 13). На ка-
пелюсі героя бачимо його біографію, показану 

як карту з початком відліку та кінцем. Розуміємо, 
що 1700 року він народився в Печеніжині, помер 
у Космачі 1745 року, по обидва боки — дружина 
та брат Олекси, які його підтримували та часто 
згадувались у біографічних описах, навколо — 
Карпати, де розгорталися пригоди опришків, 
а також напис «скарб», що відсилає до легенд 
навколо скарбів Довбуша. Інша робота А. Сар-
віри із цим методом — портрет Ігоря Сікор-
ського (іл. 14). У цьому прикладі поєднуються 
текстові блоки про винаходи І. Сікорського 
та піктограми літальних апаратів, над якими 
працював винахідник. Коміксне вирішення 
портрета Володимира Винниченка пропонує 
Ярко Філевич. Кольорове вирішення та ком-
позиція тут спрощені, статичні та виглядають 
недоопрацьованими, проте це єдиний випадок 
поєднання портрета та коміксу серед серії робіт.

7
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ПроаналізУвавши роботи ілюстраторів 
клубу Pictoric, можна помітити законо-
мірність — незважаючи на варіатив-

ність технік і засобів виконання, ілюстратори 
схильні обирати один-два прийоми із цього 
переліку та використовувати їх постійно у своїх 
роботах. Одна з причин такої закономірності — 
малий обсяг часу для виконання портретів. На 
цьому наголошує Ю. Тверітіна: «Ілюстратори 
мають багато малювати й іноді, коли на одну 
роботу залишається, наприклад, один день чи 
ще менше, немає часу шукати нові підходи 
й експериментувати, довго переосмислювати 
персонажа. Легше піти перевіреними шляха-
ми, де ти впевнений у результаті. Це відбува-
ється несвідомо» [3]. Також варто зазначити, 
що не всі ілюстративні портрети з серії «Діячі 
України» виконані без фізичної схожості та 
з використанням розглянутих метафор. Деякі 
створені у власній стилістиці та змальовані 
з фотографії. Іноді ілюстратори використо-
вують фотографії відомих діячів, поєднуючи 
колаж та ілюстрацію.

Серед опитаних ілюстраторів Т. Загачев-
ська і Ю. Тверітіна зазначили, що можливість 
для впровадження будь-якої метафори та її 
гнучкості залежить від того, наскільки добре 
глядач знайомий з життям і творчістю пор-
третованого. Легше створити портрет без фі-
зичної схожості, якщо аудиторія його добре 
знає — працювати з образами Т. Шевченка, 
І. Франка чи Лесі Українки набагато легше 
для ілюстратора, ніж з менш відомими осо-
бами. Завжди є можливість, що глядач не 
вгадає, тому ілюстратори клубу Pictoric часто 
вдаються до поєднання колажу (фотографії 
діяча) і домальовування деталей та символів, 
переосмислюючи діяльність особи, проте не 

відходячи від фізичної схожості. Т. Загачевська 
пояснює використання обробленої фотографії 
на прикладі свого портрета А. Шептицького 
тим, що не всі можуть впізнати його обличчя, 
глядачі звикли до серйозних портретів у чорній 
рясі, тому вона використала фото, але додала 
знаків на фоні та вервиці [1]. Його відома фра-
за: «Бог (хрестик) — є безкінечна (знак безкі-
нечності) любов (сердечко). Таким чином, хоч 
авторка й використовує фотографію, проте 
переосмислює загальновідомий образ та додає 
символізму.

На запитання «Який постер ви вважаєте 
найбільш вдалим серед колег?» ілюстратори 
клубу Pictoric часто обирають роботу О. Тере-
щенко «Марко Вовчок», пояснюючи це тим, 
що найсильніший знак — найпростіший. «Що 
менше деталей, то менше шансів помили-
тись», — зазначає С. Майдуков, і продовжує, — 
«В портреті найважливіше не схожість, а істо-
рія і наскільки цікаво її розгадувати. Просто 
схожий портрет — це нудно, людина схожа, 
але нудна і мертва. Коли ілюстратор закладає 
якусь історію, загадку, ребус, меседж, то це 
відразу піднімає портрет з просто змальова-
ного в переосмислений. Найважливіше — це 
історія, зашита у цьому портреті... ілюстратори 
часто використовують багато деталей, що не 
мають стосунку до головного сюжету, коли 
відкидаєш такі деталі — нічого не залишається. 
Здається, що ви додали цікавого візуального 
ефекту (фактури, набризки), проте якщо це 
все забрати — ідеї за цим не залишиться» [2]. 
Юлія Тверітіна також зазначає, що посил має 
бути простим і зрозумілим з перших секунд 
огляду. Тому для постерів найкраще не вдава-
тися до великої кількості деталей, а звертати 
увагу на прості форми і влучні ідеї. «Мені дуже 

подобаються постери дизайнерів, вони часто 
не вміють намалювати і вимальовувати, як це 
роблять ілюстратори, тому оперують силь-
ними ідеями, продуманими композиціями, 
їх роботи прості й лаконічні», — зізнається 
Ю. Тверітіна [3].

Висновки
Портрет — це завжди діалог з глядачем, і на-
скільки глибоким він буде — залежить від ху-
дожника, ілюстратора чи дизайнера, який його 
створює. У портреті без фізичної схожості пор-
третованого акцент зміщується із зовнішності 
на ідею, концепцію, де описується життєвий 
шлях людини, розкриваються її досягнення, 
ідеї та погляди. Більшість розглянутих творів 
зображають осіб, розповідають історії, які ві-
домі кожному зі шкільних років. Що більше 
інформації про людину в суспільстві, то більше 
можливостей метафоричного підходу, коли 
портрет не розповідає, а пригадує чи натякає 
на загальновідомі знання. Менш відомі дія-
чі потребують детальнішого наративу. Проте 
в сучасному медійному суспільстві, де візуальне 
домінує над вербальним, усе більше інформації 
про видатних осіб засвоюється у вигляді зобра-
жень, переважно фотографій. У цій ситуації 
ілюстратори розширюють діапазон візуальної 
комунікації та створюють унікальний досвід 
нових зустрічей з героями портретів.
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The article deals with the study of means to motivate users in mobile fitness applications. 
The most popular fitness applications are researched, among which the main methods for 
motivating users are revealed. A detailed study of each was also conducted of the methods, 
resulting in five tools that motivate users the most. In the functionality of the tools themselves, 
shortcomings were identified due to which users stopped using and alternative methods 
were proposed to improve them. 

Keywords: mobile apps, sport, fitness apps, means of motivation.
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У статті йдеться про дослідження засобів для мотивації користувачів у мобільних фіт-
нес-додатках. Досліджено найпопулярніші фітнес-додатки, серед яких виявлено основні 
методи для мотивації користувачів. Також проведено детальне дослідження кожного 
з методів, унаслідок чого виявлено п’ять засобів, які мотивують користувачів найбільше. 
У функціоналі самих засобів було виявлено недоліки, через які користувачі припиняли 
користування, та запропоновано альтернативні методи для їх покращення. 

Ключові слова: мобільні додатки, спорт, фітнес-додатки, засоби мотивації.
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ДОДАТКИ ОБІЦЯЮТЬ СТАТИ 
ДОБРИМ ДРУГОМ І ОДНОЧАСНО 
СУВОРИМ ТРЕНЕРОМ ДЛЯ 
КОРИСТУВАЧА

Спостерігаючи за тенденціями у соціальних 
мережах, неможливо не помітити увагу до 
спорту та зовнішнього вигляду. Тема спорту 
завжди була популярною. Проте зараз фіт-
нес-блоги займають значну частину мережі. 
Спорт вже не просто поширюється як спосіб 
життя, але нас закликають робити кроки та 
долучитися до цієї спільноти. Таким чином 
нас закликають і мобільні додатки, що ко-
ристуються популярністю серед людей, які 
бажають долучитись до спорту. Додатки для 
фітнесу почали користуватись популярніс-
тю відносно нещодавно та актуальні й досі. 
Вони обіцяють стати добрим другом і одно-
часно суворим тренером для користувача, 
задовольняючи всі його потреби і підбадьо-
рюючи на нові зміни.

Вже не потрібно шукати інформацію у ін-
тернеті про те, з чого почати заняття спор-
том, як правильно робити вправи — все це 
міститься у одному фітнес-додатку. Чи зруч-
но? Звичайно, він робить усе за вас, розпо-
діляє навантаження, відслідковує прогрес чи 
рахує калорії. І здається, що все, що потріб-
но — це лише користуватись. Але незважаю-
чи на швидке поширення додатків, так само 
швидко почали поширюватись і досліджен-
ня щодо їхньої шкоди. Численні дослідження 

запевняють, що ці додатки не є корисними, 
а швидше навпаки — несуть для організму 
постійний стрес. Так, система рекомендує 
тренування, харчування чи навантаження, 
але вона не враховує основного — осо-
бливості кожного користувача. Психологіч-
ні чинники не враховуються, як і наявність 
травм. Вони лише тиснуть на користувача, 
таким чином користувач втрачає мотивацію 
до занять спортом. Як набути цю мотивацію 
та займатися так, щоб вона не зменшува-
лась, а лише примножувалась?

Іл. 1. Піраміда доктора Н. Стамбулової
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«МОТИВАЦІЯ 
СПОНУКАЄ НАС 
ДО ДІЇ, ВОНА 
ВСЕРЕДИНІ НАС, 
НАША ВНУТРІШНЯ 
РУШІЙНА СИЛА»

Типи та види мотивацій
Насамперед варто зазначити, що саме мо-
тивація спонукає нас до дії, вона всередині 
нас, наша внутрішня рушійна сила, пов’я-
зана з потребами особистості [5]. Оскільки 
всі люди різні, для кожного є свій фактор, 
який впливає на формування мотивації, на-
самперед інстинкти, інтереси та потреби. 
За думкою Н. Стамбулової, мотивацію мож-
на розглянути у вигляді піраміди (іл. 1). Пер-
ший рівень — основу цієї піраміди — ста-
новлять потреби, різні ситуативні мотиви.

Зображення: shutterstock.com
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Без потреб і мотивів людина не буде діяти. 
На другому рівні розташовуються схильно-
сті, інтереси, ідеали і ціннісні орієнтації ін-
дивіда. Відповідно до цього рівня людина 
потрапляє в ту чи іншу діяльність, зокрема 
спортивну. На вершині піраміди — світо-
гляд, життєва позиція і життєві цілі. Цей рі-
вень визначає весь спосіб життя людини [7]. 
Мотивація формується у кожного по-різно-
му, розглядаються два її типи: зовнішня та 
внутрішня. Зовнішня мотивація ґрунтується 
на нагородах, матеріальних речах. 

Внутрішня мотивація зароджується безпо-
середньо через особисті бажання людини. 
Психологічні дослідження стверджують, що 
якісна зовнішня мотивація породжує у лю-
дині внутрішню, тобто безпосередньо вони 
пов’язані [1]. Як стверджує у своєму дослі-
дженні про особливості спортивної мотива-
ції Єлизавета Мешкова [6], основою мотива-
ції є мотив, який має зв’язок з емоційними 
переживаннями. Мотив впливає на ухвален-
ня рішень, є своєрідною провідною ниткою 
між ціллю і потребою. 

Іл. 2. Результати опитувань
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Методи мотивації у додатках для фітнесу
Не є секретом те, що мобільні додатки 
для фітнесу, як і всі інші, прагнуть заціка-
вити користувача та продовжити термін 
користування додатком. Отож, застосову-
ють вони для цього різні методи, які часто 
не є помітними звичайному користувачеві. 
Методи для мотивації прості та побудовані 
на бажаннях користувача. Додатки прагнуть 
надати користувачеві все, що він потребує, 
але чи пропонують вони методи чи рішен-
ня, які підходять користувачам? Чи просто 
маніпулюють, надаючи хибні надії та пере-
конання? Проаналізувавши 25 додатків для 
фітнесу на розділі популярних у ITunes та 
Play Market, можна виділити головні типи 
функціоналу, що використовуються спор-
тивними фітнес-додатками найчастіше: 
користування додатками у довготривалій 
перспективі, особисті налаштування та реє-
страція, календар тренувань, онлайн-допо-
мога тренера, платні функції, доступ офлайн, 
відслідковування водного балансу, інфор-
мація про виконання вправ, поради щодо 
занять спортом, особистий щоденник, мож-
ливість складати тренування самостійно, під-
бадьорення від додатку, челенджі, нагороди, 
соціальний фактор. Таким чином, на основі 
методів, які використовуються спортивни-

«МЕНІ ВАЖЛИВИЙ 
МІЙ ЧАС. Я СКАЧУЮ 

ДОДАТОК, ЩОБ 
ЕКОНОМИТИ ЙОГО, 

А ВИХОДИТЬ 
НАВПАКИ»

ми додатками найчастіше, було проведе-
но опитування (іл. 2). Опитувані зазначали, 
що нейтрально ставляться до користування 
додатками. «Мені головне, щоб хтось казав 
мені збоку, що робити, я сама собі не скажу 
і не заставлю працювати. Додатки як додат-
ковий засіб, щоб не розслаблятись», — за-
значає респондентка [3]. Не беручи до уваги 
нейтральні відповіді, більшість швидше не-
гативно ставиться до користування додатка-
ми, респондентка зазначає: «Мені лінь було 
постійно заходити і вказувати всі результати, 
а коли пропустиш, то вже і не хочеться. Бага-
то додатків мають велику кількість функцій, 
у яких ти просто губишся» [3].
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«МЕНІ ПОДОБАЄТЬ-
СЯ КОРИСТУВАТИСЬ 
ТИМ ДОДАТКОМ, 
ЯКИЙ МЕНІ 
ЗРУЧНИЙ І БУДЕ 
ПІДХОДИТИ САМЕ 
МЕНІ. ТОБТО: 
ПРОСТО = ЗРУЧНО. 
Я ХОЧУ, ЩОБ ВІН 
БУВ ПРАКТИЧНИМ 
У ВИКОРИСТАННІ
ТА НЕ ПОТРЕБУВАВ 
БАГАТО ЧАСУ 
І ЗУСИЛЬ»

Саме брак часу, один день пропуску чи від-
сутність необхідних функцій є причиною 
припинення користування фітнес-додатка-
ми. «Мені важливий мій час. Я скачую дода-
ток, щоб економити його, а виходить навпа-
ки» [4], — ділиться респондентка. Мотивація, 
як відзначають опитувані, формується і після 
користування додатком. Респонденти за-
значають: «Мені подобається користуватись 
тим додатком, який мені зручний і підходить 
саме мені. Просто = зручно. Я хочу, щоб він 
був практичним у використанні» [2]. Щодо 
мотивації користувачі зазначають, що най-
більш вмотивовані на початку користування. 
Впродовж користування мотивація зникає, 
найчастіше це пов’язано з відсутністю пер-
соналізації та використання неправильних 
підходів у мотивації. За результатами запро-
поновано засоби для мотивації:

- спостереження за результатами;
- нагороди за виконані завдання;
- соціальний фактор;
- підбадьорення від додатка;
- челенджі.

Підсумовуючи всі проблеми, що присутні 
у зазначених методах мотивації, запропоно-
вано альтернативні методи, які можна вико-
ристовувати для покращення засобів і збіль-
шення мотивації у користувачів. 
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ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ 
У ДОДАТКАХ ДЛЯ ФІТНЕСУ

Як показало дослідження, не весь функціо-
нал фітнес-додатків спрямований на моти-
вацію користувача, дослідження з’ясувало, 
що мотивує користувача найбільше:

01
Соціальний фактор
Соціальний фактор побудований на при-
роді людини як соціальної істоти. Багатьом 
для того, щоб почати, необхідна підтримка, 
цей засіб мотивації дає можливість ділити-
ся своїми результатами, підтримувати інших 
і, відповідно, надихаючись самому. Додат-
ки із цим засобом мотивації мають на меті 
об’єднати користувачів у одну спільноту, 
зі спільними інтересами. Додатки можуть 
використовувати цей засіб як додатковий 
або як основу для побудови додатка, на-
приклад, додаток «Freeletics-Training Coach» 
(іл. 3) побудований як соціальна мережа для 
людей, що цікавляться спортом. Додатки та-
кого типу часто містять стрічку з новинами, 
можливість писати пости та поради, ділитися 
досягненнями. Неодмінною частиною є впо-
добання чи коментарі, які дають можливість 

02
Нагороди
Засіб працює за принципом надання на-
город чи балів у фітнес-додатках за пев-
ні досягнення. Це перетворює спортивні 
тренування на частину гри, у яку додаток 
запрошує користувача. Починаючи грати 
в цю гру, користувач зацікавлений у здо-
бутті якомога більшої кількості нагород, 

користувачеві відчувати потребу в наданні 
корисної інформації, бачити зацікавлен-
ня від інших чи відчувати підтримку. Таким 
чином соціальний зв’язок з іншими корис-
тувачами мотивує не зупинятись. Хоч це 
і хороша практика у фітнес-додатках, рідко 
хто ділиться результатами за межами додат-
ка, бояться осуду від інших. І тому цей засіб 
не є популярним серед користувачів. Важко 
влитись у цю систему. Також мотивація за 
допомогою соціального фактору шкодить 
при змаганні із кимось, вона буде більш ко-
рисною коли обмежити коло друзів у додат-
ку, тоді користувач ділитеметься інформаці-
єю більш активно. 
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03
Челенджі
Згідно з дослідженням, 12 із 25-ти фітнес-до-
датків використовують цей засіб для моти-
вації своїх користувачів. Він є популярним 
і як додаткова функція для курсу тренувань, 
і як самостійна частина додатка. Наприклад, 
додаток «30 Day Fitness Challenge Pro» (іл. 4) 
містить лише велику кількість челенджів 

які дають і за початкові та незначні досяг-
нення. Це своєрідна похвала від додатка, 
яка приємна користувачеві, підбадьорює 
його та мотивує продовжувати здобувати 
інші. Часто буває так, що користувач заци-
клюється на нагородах. Ймовірно, що під 
час цього зміщення фокусу користувач об-
межується у отриманні задоволення від 
фітнес-занять. Оскільки у результаті, до-
сягнувши всіх цілей та нагород, користу-
вач перестає користуватися додатком, що 
у функціоналі суперечить меті додатка, 
а саме — довготривалому користуванні ним.
Нарогоди краще працюватимуть якщо бу-
дуть нести необхідну інформацію і користь. 

і будує навколо них системи тренувань на 
різні частини тіла, рівні навантаження чи 
види навантаження. У основі челенджів ле-
жить прослідковування виконаних завдань 
зазвичай упродовж 30 днів. Вони будуються 
на щоденній та обов’язковій активності ко-
ристувача, завдяки чому формується звичка. 
Зазвичай ці тренування короткі та не ви-
магають багато зусиль від користувача. Че-
ленджі є сильною мотивацією не залишати 
почате для користувача, але, незважаючи на 
це, завдають великої шкоди. Необхідно доз-
воляти підлаштовувати челендж під себе та 
свої потреби. Тобі користування стане більш 
приємним та мотивувати займатись далі.

Іл. 3. «Freeletics-Training Coach» Іл. 4. «30 Day Fitness Challenge Pro»
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04
Відслідковування власного прогресу
Відслідковування власного прогресу можна 
поділити на такі види: можливість спостері-
гати за власними результатами, відслідкову-
вання кількості пройдених тренувань і спа-
лених калорій та відсотка пройденого шляху. 
Найчастіше зустрічаються додатки, що пода-
ють результати як графіки, за якими можна 
прослідкувати багато змін, наприклад, як у 
додатку «BetterMe» (іл. 5). Пройдені трену-
вання та спалені калорії у форматі додат-
ків також подаються кількома способами. 
Одним із них є показник безпосередньо 
у профілі користувача, наприклад, як у до-
датку «Nike Training Club» (іл. 6). Це дозволяє 
користувачеві постійно прагнути та збільшу-
вати кількість виконаних тренувань. Другим 
способом є подання спалених калорій без-
посередньо після тренування. Оскільки цей 
засіб мотивації є найбільш ефективним для 
користувачів спортивних фітнес-додатків, 
він дуже легко може перетворитись на спо-
сіб, який різко зменшить мотивацію корис-
тувачів. Відслідковування прогресу необхід-
но вказувати на кожному кроці додатка.

05
Підбадьорення від додатка
Фітнес-додатки використовують підбадьор-
ливі спливаючі вікна, аудіопохвали, щоб 
мотивувати користувача, це дає відчуття під-
тримки від додатка, таким чином ще більше 
зближуючи його з користувачем. Якщо роз-
глядати підбадьорення із боку мотивації, то 
це спрацьовує, але додатки часто не перед-
бачають ситуацій, які можуть скластися під 
час тренування. Втрата результату засмутить 
користувача, що призведе до стресу.

Іл. 5. «BetterMe» Іл. 6. «Nike Training Club»
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ВИСНОВКИ
У процесі дослідження було проаналізова-
но 25 додатків для фітнесу, що перебувають 
у топі на платформах ITunes та Play Market. 
Особливу увагу під час дослідження було 
скеровано на функціонал фітнес-додатків, 
який дозволяє користувачам досягати ви-
значених цілей. У процесі дослідження було 
детально опрацьовано 15 основних функцій, 
притаманних дослідженим додаткам, щоб 
зрозуміти, за якими принципами працює ко-
жен з них. Виходячи з функціоналу, за допо-
могою опитаних користувачів і проведених 
тестувань було визначено 5 засобів, які моти-
вують користувачів найбільше. Для кожного 
з них було проведено окреме дослідження, 
яке показало плюси та мінуси використан-
ня цих засобів. Відповідно можна зробити 
висновки, що ці засоби не є ідеальними та 
завдають шкоду користувачеві, проте було 
виявлено та запропоновано альтернативу: 
покращивши кожен із засобів, стрес для 
організму користувача вдасться зменшити. 
У результаті мотивація користувача буде 
підтримуватися під час усього використання 
додатка, що дасть можливість покращувати 
досвід користувача та забезпечити довго-
тривале зацікавлення фітнес-додатком.
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Abstract. Participation in an illustrative challenge can stimulate the 
development of creativity. The ideas and thinking of different people 
are considered, based on the work created during the one of these 
challenges. This gives us a reason to assume that creativity in the 
illustrative challenge can be represented as an algorithm. The article 
considers principles of operation of such challenges, reveals patterns 
of thinking and identifies 14 methods of problem solving; the most 
effective challenge for self-development is created by testing and 
general algorithm of creativity is synthesised. 

Key words: creativity, algorithms of creativity, challenges, illustrative 
challenges, development of creativity.

Анотація. Участь в ілюстраторському челенджі може стимулювати 
розвиток креативності. На основі робіт, створених під час одного з 
таких челенджів, розглядаються ідеї та мислення різних людей. Це 
дає підстави стверджувати, що креативність в ілюстраторському 
челенджі можна представити у вигляді алгоритму. У статті роз-
глядаються принципи роботи таких челенджів, виявляються па-
терни мислення та виокремлюються 14 методів вирішення задачі; 
тестовим шляхом створюється найбільш ефективний челендж для 
саморозвитку та синтезується загальний алгоритм креативності. 

Ключові слова: креативність, алгоритми креативності, челенджі, 
ілюстраторські челенджі, розвиток креативності.
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Ілюстраторські 
челенджі
Сучасний медіапростір дає різноманітні можливості саморозвит-
ку. В мережі є багато безкоштовних онлайн-курсів, статей, відео, 
подкастів, щоби вчитися чомусь новому або покра щувати свої 
навички. У професіях дизайнера та ілюстратора одним з таких 
інструментів є челендж (з англ. “challenge” — виклик [16]). Це 
певні завдання, які треба виконати за окреслений проміжок часу. 
Вони публікуються в інтернеті та розраховані на широку аудито-
рію: будь-хто з будь-якого куточка світу може створити челендж 
і приєднатися до нього. Результатами учасники діляться у соці-
альних мережах з хештеґом, що дає змогу подивитися роботи 
інших і створює певну спільноту, з якою можна обмінюватися 
коментарями і враженнями. Участь беруть насамперед ілюстра-
тори, художники, дизайнери, фотографи — творчі особистості, які 
хочуть малювати. Найвідомішим і наймасштабнішим челенджем 
є Inktober, який проводиться від 2009 року [5].

Ілюстраторські 
челенджі
Ілюстраторські челенджі розвивають креативність. Ця якість стає 
все більш запотребованою — якщо порівняти рейтинги необхід-
них навичок для успішної кар’єри, представлені на всесвітньому 
економічному форумі в Давосі, можна побачити, що за останні 5 
років якість “креативність” значно піднялася у списку. Якщо 2015-
го вона займала 20-те місце, то 2020-го — третє [1]. 

Багато людей ставлять запитання: «Що таке креативність?», 
«Чи креативні люди обрані та володіють магічними силами?», 
«Чи можу я бути креативним?», «Чи можна впливати на розвиток 
власної креативності?». Ці запитання цікавлять не тільки людей 
творчих професій, а й науковців з різних галузей. Проведені до-
слідження [7; 9; 14] дають змогу говорити про креативність не 
як про феномен, а як про реальну якість людини, на яку можна 
впливати. Хоча й досі не існує єдиного визначення, що це таке. 
Слово «креативність» пішло від англійського create — створювати, 

алгоритм — опис  
послідовності дій (план), 
виконання яких призводить 
до вирішення поставленого 
завдання за кінцеве число 
кроків [3, c. 2]

creative — творчий. Найпоширеніше тлумачення — здатність до 
ґенерування нових, оригінальних ідей та їх втілення [4]. 

Тож, якщо участь в ілюстраторських челенджах дає можливість 
стимулювати розвиток власної креативності, то як? 

За основу дослідження було взято матеріали ілюстраторського 
челенджу, який має назву «сосискачелендж» і був запропонова-
ний в I навчальному семестрі ОР «Магістр» кафедри графічного 
дизайну ЛНАМ (2019 р.). Умови цього челенджу полягали в тому, 
щоб упродовж місяця щодня створювати ілюстрації із сосискою. 
Техніка виконання та спосіб подання не обмежувалися. Участь 
у челенджі мала активізувати різні типи мислення, продукування 
ідей та пошук вирішень — і контекстуальних, і візуальних. Часові 
межі не давали змоги створити пророблену ілюстрацію, що виво-
дило із зони комфорту. 

На основі ілюстрацій, які виконали студенти впродовж челе-
нджу, виникла гіпотеза — якщо різних людей поставити в однакові 
умови, то вони прийдуть до схожих вирішень тих самих завдань. 
Беручи до уваги, що челенджі за своєю суттю нагадують алго-
ритми, припустимо, що креативні вирішення, до яких приходять 
учасники, можна представити у вигляді послідовності дій — алго-
ритмів , що стануть додатковими інструментами в стимулюванні 
й розвитку креативності. 

челенджі 
Пошук відповідей почався з аналізу робіт, створених під час «со-
сискачеленджу». На основі них було виявлено 13 методів виріши-
ти задачу «створення ілюстрації із сосискою».
1. Пошук схожості за формою (продовгувата, зігнута) із со-

сискою будь-якого предмета із середовища. На основі цьо-
го створювати ілюстрацію, де замість цієї форми зображе-
но сосиску. Це може бути і предмет цілком, і його частина, 
наприклад, сосиска-місяць, сосиска-літак, сосиска-цигарка, 
сосиска-підбори (іл. 1) і т. п. Тут студенти використали методи 
синектики (за В. Ґордоном, М. Принсом [9; 15; 17]) та асоціацій 
(за С. Медником [9]), які відкривають поле для неочікуваних 
поєднань образів.

2. Створювати на основі сосиски персонажа. Тут у студентів 
прослідковуються два способи: персонаж-сосиска, який існує 

Іл. 1. Юлія Гусак. 2019

Іл. 2. Марина Маракова. 2019
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сам по собі, він може мати характер, емоцію, але існує окремо 
від середовища; ілюстрація містить сюжет, розповідає історію, де 
герой-сосиска перебуває в середовищі та взаємодіє з ним (іл. 2).

3. Використовувати загальновідомі образи: логотипи, знаки, 
картини та мистецькі стилі, персонажів з мультфільмів (іл. 3). 
Суть цього методу полягає в тому, що замість ліній або якихось 
елементів з’являється сосиска. У глядачів це викликає гумо-
ристичну емоцію, оскільки вони знайомі з цим образом і це 
цікава його інтерпретація в рамках челенджу. 

4. Метафоричні ілюстрації із сосискою. Цей метод заснований 
на одному з прийомів синектики — «гра з аналогією, мета-
форою (Personal Analogy)» [15, с. 122]. Тут мається на увазі, 
що сосиску зображено в реальному середовищі (в каструлі, 
на решітці для грилю, у тарілці, в якості частини страви), але 
закладено інший сенс. До цього методу належать й ілюстрації, 
де страви із сосисками, які нагадують смайлики, сердечка, 
восьминіжок тощо (іл. 4). 

5. Сюжетні ілюстрації. Тут сосиска не має жодного іншого сенсу, 
окрім як ковбасного виробу, але навколо неї розгортається 
якась історія. Її може їсти кіт або злий вовк; вона може бути 
частиною навколишнього середовища (іл. 5), посланцем із 
космосу та інше.

6. Візуалізація висловів, цитат, фразеологізмів тощо. Тут со-
сиска може бути і основним елементом розповіді, і частиною 
якогось предмета (на основі методу 1), помітною і непомітною 
одразу. Іван Вахула інтерпретував крилатий російський ви-
слів «не кипятись» (не гарячкуй, не хвилюйся) через реальне 
зображення двох сосисок, які варяться в каструлі. Катерина 
Дідик за основу своєї ілюстрації взяла публікацію із соціальної 

Іл. 3. Ірина Прокопчук. 2019

Іл. 4. Галина Чепурна. 2019

мережі Twitter, де замість прикріпленого зображення до статті 
використала своє — тушу свині замінила сосискою (іл. 6). 

7. Використовувати в ілюстрації гру слів: «з дефініціями, зна-
ченнями, поняттями» (на основі синектичного прийому [15, с. 
122]). Цей метод ґрунтується на переосмисленні, інтерпретації 
та багатозначності самого слова «сосиска» та похідних сло-
восполучень. Оксана Вербельчук зробила ілюстрацію такси, 
яку в розмовній мові називають «сосискою», Ірина Прокопчук 
і Катерина Дідик зобразили ноги, Галина Чепурна — тигрову 
сосиску в вигляді тигра та бджоли, що схожі за забарвленням, 
а Тетяна Чернуха — заповнений «сосисками» автобус. У рам-
ках цього методу використовувались і співзвучні слова, на 
основі яких створювалося нове — сосиска і масон утворюють 
разом масосисона. Конструкція російською мовою «сосиска 
в тесте» спровокувала дві візуалізації. Галина Чепурна на-
малювала сосиску в шлунку тестя (батька жінки). Катерина 
Дідик зрозуміла це словосполучення по-своєму і намалювала 
у відповідь сосиски в тесті на вагітність (іл. 7).

8. Візуалізація сосиски на основі її форми. Тут у студентів 
простежується кілька способів. Перший ґрунтується на ство-
ренні сосиски за допомогою плями, текстур, ліній, предметів, 
пластиліну. Шукати форми та плями, які нагадують сосиску, 
в навколишньому середовищі (іл. 8). Ірина Прокопчук зобра-
зила форму сосиски, використавши негативний простір.

9. Зображати страви із сосисками (яєчня, хот-доґ, сосиска із 
сиром або просто сосиски на тарілці, у банці (іл. 9). 

10. Створювати на основі сосиски патерни і узори та вико-
ристовувати їх як основний або допоміжний елемент в ілю-
страції (іл. 10). Іл. 5. Олена Загородник. 2019 Іл. 6. Катерина Дідик. 2019

Іл. 7. Галина Чепурна, Катерина Дідик. «Сосиска в тесте», 2019

Іл. 9. Тетяна Чернуха. 2019

Іл. 8. Галина Чепурна. 2019

Іл. 10. Діана Зіник. 2019
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11. Створення сосискового летерінґу, цифр (іл. 11), написів. 
Чотири студентки створили п’ять своїх інтерпретацій, серед 
яких є і малювання, і створення слова на основі словника. 

12. Створення інфографіки на основі сосиски. Це всього три 
роботи: дві присвячені еволюції сосиски в людину та кота (іл. 
12), ще одна заснована на побудові сосиски.

13. Просто зобразити сосиску, не вкладаючи в неї жодного сен-
су, не створюючи жодної ситуації, крім самого факту існування 
сосиски. Це всього дві роботи Катерини Дідик (іл. 13) та Діани 
Зіник. Цікаво, що в завданні не було нічого, крім «створити 
ілюстрацію із сосискою», і всі учасники робили багато інтер-
претацій, сюжетів, шукали різноманітні способи вирішення, 
і лише дві людини зробили дві ілюстрації, де просто сосиска. 

Серед усіх ілюстрацій простежувалося також використання одра-
зу кількох способів у одній роботі, що говорить про універсаль-
ність і багатогранність кожного способу. 

У процесі аналізу ілюстрацій виникла гіпотеза, що під час 
участі в сосискачеленджі з’являється закономірність у способах 
вирішення задачі в часі. Виходячи із цього, у хронологічній послі-
довності було посортовано всі роботи кожного студента за мето-
дом виконання. Якщо враховувати весь час челенджу (місяць), то 
немає однакових загальних закономірностей на всю групу. Розви-
ток кожного учасника особливий і індивідуальний. Максимальна 
кількість використання різних методів за період челенджу — 10, 
мінімальна — 1. Середня кількість методів, які використовували 
учасники протягом місяця — це 6-7. 

челенджі
Після аналізу були проведені інтерв’ю з Катериною Дідик, Іриною 
Прокопчук, Мариною Мараковою, Діаною Ткаченко та Андріаною 
Бочилюк на предмет того, як з’являлись ідеї та як на цей процес 
вплинув час. Ці розмови допомогли виявити схожі й відмінні риси, 
простежувати закономірності. 

Для пошуку ідей учасниці користуватися соціальними мере-
жами та інтернетом, власним досвідом, рефлексією, спостерігали 
за світом, інтерпретували словесні та інші метафори. «Будучи 
в якійсь чорній кімнаті, без нічого і без нікого, я б навряд чи щось 
таке робила. А так, через те, що я постійно взаємодіяла з світом, 

Іл. 12. Ірина Прокопчук. 2019

Іл. 13. Катерина Дідик. 2019

з інтернетом і ще з чимось, то я, напевне, через те і щось придуму-
вала», — сказала Катерина Дідик [6]. Деякі студентки спеціально 
сідали і продукували ідеї, деяким приходили ідеї під час інших 
справ. Крім Марини Маракової, яка робила персонажів, ніхто не 
використовував навмисно якийсь спосіб. 

Діана Ткаченко, Ірина Прокопчук і Андріана Бочилюк мали 
списки або замольовки ідей, які використовували в дні, коли нових 
або кращих ідей не було. Дівчата відчували, що списки їм допома-
гали, а не обмежували процес. Ці студентки також працювали над 
деякими ідеями певний час, щоби покращити їх. Діана Ткаченко 
вважає, що «будь-яка ідея має полежати»: «Ти можеш зробити щось 
прикольне одразу, але воно все одно буде трохи аль-денте» [13]. 
Катерина Дідик навпаки вважає що, «коли робиш наперед, то воно 
забирає в тебе новизну», тому не мала списку ідей [6].

Процес виникнення ідей в часовому проміжку не можна об’єд-
нати, тому що кожна з учасниць мала власний неповторний досвід, 
коли було більше або менше ідей, коли було легше і складніше. 
Три студентки відзначили процес ускладнення ідей під кінець 
челенджу, хотіли знайти «цікаву ідею», «щоб вразити». Марина 
Маракова, навпаки, відчула, що «під кінець ідеї ставали все про-
стіші й простіші» [8].

челенджі
На основі отриманих даних з інтерв’ю було проведено опитування 
серед усіх учасників «сосискачеленджу», яке дало такі результати: 

• найлегший період челенджу серед всіх учасників не виявле-
но, динаміка розвитку кожного учасника особлива;

• 7 людей під кінець челенджу хотіли зробити щось простіше, 
троє, навпаки, під кінець хотіли зробити щось складніше, 
оригінальніше. Інші 4 учасники не відчули змін; 

• з проблемою відсутності ідей зіткнулися вісім учасників, інші 
завжди мали кращі або гірші ідеї;

• 7 студентів мали список ідей;
• 7 студентів весь час користувались одним-трьома методами, 

четверо малювали за одним методом, поки не набридало, 
двоє щодня шукали щось інше, і лише один студент затри-
мувався на одному методі до 3-х днів.
У процесі роботи виникла ще одна гіпотеза про те, що структу-

Іл. 11. Андріана Бочилюк. 2019
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ровані за певними принципами челенджі дають кращий навчаль-
ний ефект. Тому в опитування було включено запитання: чи було 
б легше і цікавіше брати участь у челенджі, який, крім основного 
завдання, мав би додаткове обмеження — метод. Більшість сту-
дентів (10 з 14-ти) відзначили, що їм було б легше і цікавіше брати 
участь у такому челенджі. Відповіді обґрунтували так: обмеження 
стимулюють напрямок думок, роблять завдання більш конкретним 
і допомагають сконцентруватись. У такому разі йшло би менше 
часу на роботу, бо ці методи були б як «підказки» і «поради» [10]. 
Такий челендж дав би можливість спробувати щось нове, незвич-
не для себе, відкрити нові методи, які самі би не придумали, та 
допомагав би не зациклюватись на чомусь одному, пробуджував 
цікавість до кожного нового дня.

челенджі
Отримані дані наштовхнули на думку про те, щоби створити три 
різновиди челенджу з різними умовами та протестувати, який 
з них працюватиме найкраще. Для цього було взято чотири гру-
пи студентів третього курсу кафедри графічного дизайну ЛНАМ 
(2020 рік). Їх було поділено на три дослідницькі групи відповідно 
до умов челенджу. Основним предметом на цей раз стала пляшка. 
Челендж мав назву «пляшкачелендж». 

Перша група мала незмінне завдання: щодня упродовж мі-
сяця створювати мінімум одну ілюстрацію з пляшкою. Більшість 
робіт, створених студентами цієї групи, можна зарахувати до вже 
наявних методів. Але було виявлено нові способи вирішення сю-
жетних ілюстрацій: створювати сюрреалістичні сюжети, шукати 
цікаві сюжети з життя, весь челендж перетворити в комікс життя 
персонажа-пляшки (поєднуючи з методом створення персона-
жа). Також студентка Анастасія Здерок намалювала вигаданий 
предмет, створений на основі двох пляшок (іл. 14). Ця ілюстрація 
не підходить під жоден з відомих методів, тому було вирішено 
додати цей метод до списку. Загалом, учасники цього челенджу 
використовували у своїх роботах від 3-х до 5-ти методів за час 
усього челенджу. Непередбачуваними вирішеннями в рамках 
відомих методів були малювання пляшки як водойми на фізичній 
карті та материка на Землі, ілюстрація пляшки, створена на основі 
«Маленького принца» (метод використання загальновідомих об-

разів), створення вогню та комарів з пляшок (асоціації за формою). 
Друга група отримала вже доповнене завдання: щодня упро-

довж місяця створювати мінімум одну ілюстрацію з пляшкою, ви-
користовуючи певний метод. Цій групі було надано повний список 
методів у перший день челенджу. Використовувати методи можна 
було в довільному порядку та кількості, залежно від уподобань 
кожного. Але за весь період челенджу обов’язково треба було ви-
користати кожен з них мінімум один раз. Цікаві знахідки учасників 
цієї групи: пляшка, намальована в ком’ютерній грі Minecraft (іл. 15) 
за методом загальновідомих образів, логотип Adidas з пляшок, 
який несе додаткову метафору хлопців, які в спортивних костюмах 
цього бренду п’ють пиво, силует пляшки, створений з лабіринту 
(метод створення пляшки, використовуючи лише її форму), цікава 
інтерпретація популярних у 2020-му виразів “In ukrainian we don`t 
say...” у рамках цього челенджу (іл. 16), також гра слів з «грою 
в пляшечку» та коктейлем Молотова. 

Третя група мала щодня упродовж місяця створювати мінімум 
одну ілюстрацію з пляшкою, використовуючи вказаний метод на 
день. Цій групі раз на 2-3 дні він надсилався. Вони мали засто-
совувати певний метод тільки в ці дні. Черговість методів було 
визначено заздалегідь на основі отриманих даних з тестування та 
логічних взаємозв’язків суті методів. У цій групі також простежу-
ється використання робіт із сюрреалістичними сюжетами, цікави-
ми є робота з пляшкою у вигляді надувної кулі, яка нагадує голову 
(зображення пляшки, використовуючи форму), пляшка замість 
банки варення у Карлсона (загальновідомі образи), светр-пляшка 
(асоціації за формою), інфографіка про бажання сходити в туалет 
залежно від кількості випитої рідини (іл. 17) та інфографіка 5-ти 
стадій прийняття. 

Порівнюючи роботи груп без методів і з методами, челендж 
з методами дає кращий навчальний ефект через більш різнобічний 
підхід до вирішення задачі. «Мені дуже допоміг список методів. 
Це давало більше мотивації спробувати їх всі і скоріше. Плюс, 
урізноманітнило роботу», — сказала Ангеліна Мамушкіна під час 
своєї презентації [11]. Через те, що студенти мали заданий век-
тор мислення, додаткове обмеження, вони заглиблювались у те, 
як можна це вирішити, шукали ідеї в цьому заданому методі, а не 
загалом. Це полегшує роботу і, водночас, робить участь цікавішою. 
«Список був дуже хорошим, бо було більше ідей, що, в принципі, 
можна було б зробити. І так, урізноманітнило, в принципі, всі ілю-
страції. Так, напевно, я би мислила дуже прямо, в тому першому 

Іл. 14. Анастасія Здерок. 2020

Іл. 15. Тетяна Шликова. 2020

Іл. 16. Ангеліна Мамушкіна. 2020

Іл. 17. Анастасія Волковінська. 2020
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методі так, як і є. Я би думала про всі ілюстрації, як знайти щось 
схоже на пляшку», — відгук Дар’ї Скоробатько [11]. Наявність 
методів не дає студентам довго засиджуватися на якомусь одному 
методі, бо в них з’являється інтерес до того, щоби спробувати ще 
щось. Також, у групах з методами учасники більш життєрадісно 
розповідали про свої роботи та враження від челенджу, отримали 
більше позитивних емоцій та кращий результат. 

Порівнюючи види челенджів другої і третьої груп, складно 
виокремити який працює краще. На основі розмов зі студентами 
про їхній досвід участі, вони працювали однаково: вибирали із 
списку або вже мали якийсь метод і придумували до нього розв’я-
зання. Також простежуються схожі дії після середини/наприкінці 
челенджу. Учасниці казали, що в них вже з’являлися власні ідеї, 
і вони просто дивились, чи підходять ідеї до якогось із способів: 

“Спочатку я проходилась по списку по методах, а потім вже щось 
мені придумувалось, і думала, чи це підійде до якогось, чи ні” [11] 
(Ангеліна Мамушкіна). Анна Коцур, студентка з третьої групи, 
також останній тиждень малювала так, як їй хотілось, і не зважала 
на методи на ці дні: «Я вже йшла не по методах, тому я втомилась… 
Я повернулась до своїх улюблених цитат» [12]. Тому частина ідей 
втрачалася через наявність методів. На цьому етапі вони вже мали 
не допоміжну функцію, а навпаки — заважали студентам. 

челенджі
На основі отриманих даних найбільш дієвим і ефективним челенд-
жем буде гібридний челендж, де поєднано всі види челенджів-тес-
тування. Він матиме таку структуру: перші 14 днів щодня дається 
по методу. Метод повідомляється студентам опівночі, і на його 
реалізацію дається лише день. Після того, як учасники спробують 
всі запропоновані методи, побачать широке поле для пошуку рі-
шень — їм «дається свобода». Тобто останні 16 днів вони матимуть 
завдання без додаткових обмежень. Такий підхід допоможе їм не 
«застрягати» на якомусь методі та не обмежуватиме креативний 
потік ідей. Але слід враховувати також те, що ефективність че-
ленджу залежить також від власної мотивації та зацікавленості 
студента.

На початку челенджу методи допомагали студентам шукати 
різнопланові ідеї, викликали цікавість. Але після другої половини, 
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навпаки, ускладнювали роботу, тому що студенти мали підлашто-
вувати свої ідеї під них. На цьому етапі мозок назбирує достатню 
кількість інформації, щоби продукувати ідеї без зайвих обмежень. 
Людина починає поєднувати методи та шукати власні підходи до 
вирішення задачі, підлаштовувати челендж під свої вподобання. 
Тому найефективнішим челенджем буде гібридний: першу поло-
вину малювати з методами, другу — без.

Аналізуючи отриманий матеріал, було виявлено патерни 
мислення при вирішенні однієї задачі. У результаті синтезовано 
загальний алгоритм креативності (іл. 18): для створення креа-
тивної ілюстрації поєднуються образи на основі різних асоціа-
цій (візуальних, вербальних, контекстуальних тощо). Що більш 
непередбачуване та не одразу помітне це поєднання, то вищий 
ступінь «новизни» роботи. Вона сприймається новішою, цікавішою 
і, відповідно, креативнішою. 
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Анотація

З початком російсько-української війни та її 
перебігом в інформаційному просторі дедалі 
важливішу роль почала відігравати візуальна 
медійна висвітленість подій у вигляді плака-
тів. Пропоноване дослідження аналізує етапи 
формування сучасного українського мілітар-
ного плаката, визначає чинники, які на нього 
впливали, які теми висвітлює та як втрачається 
доцільність образів, що їх зображують автори 
плакатів. У статті виведено типи образів і проа-
налізовано їхні зміни в хронологічній  
послідовності. 
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М
ел

ьн
ик

ов
а 

Єв
ст

ах
ія

12
4

12
5

TRANSFORMATION 
OF THE WAR 

DEPICTION IN 
UKRAINIAN POSTER 

2014-2019

Annotation

Since the beginning of the Russian-Ukrainian 
war and the course of its circulation in the 
news the importance of visual media coverage 
of these events in the form of a poster has 
increased significantly. The proposed study 
anylyzes the stages of formation of a modern 
Ukrainian military poster, identifies the factors 
that influenced it,  what topics it covers and how 
the relevance of the images depicted is being 
lost. This article derives the types of images and 
analyzes their changes in chronologocal order.
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Тризуб
Одним з найважливіших образів на позначен-
ня України є, безсумнівно, тризуб. З огляду на 
свою історичну тяглість, цей символ україн-
ської державності став разом з кольорами 
національного прапора ключовим маркером 
у візуалізації і назовні — у геополітичній пло-
щині, і всередині українського суспільства, що 
внаслідок постколоніального синдрому має 
певні проблеми з національною ідентичністю.  
     
Ще під час Революції гідності тризуб стає 
одним з атрибутів активістів, його зображення 
наносять на одяг, щити, каски. Утім, коли ще 
кілька років перед тим масове використання 
національної символіки сприймалося здебіль-
шого в руслі футбольного фанатського руху, 
то в цей період сприйняття тризуба й прапора 
звужується до первісного значення державних 
символів, що потребують захисту, як і сама 
держава. Державні символи стали першими 
образами, які зі звичайних мальованих чи 
друкованих знаків на одязі чи саморобних 
плакатів перейшли на друковані професійні 
плакати, автори саме їх беруть за основу 
образотворення. Ця тенденція спостерігається 
і у вітчизняних художників-дизайнерів, і в іно-
земних, відповідно до тієї чи іншої політичної 
ситуації. У перші роки війни тризуб у плакаті 
зустрічається як зброя, якою обороняються 
і карають: вила, меч-ґільйотина, тризуб – 
хижий птах, тризуб – мирний птах, що прагне 
свободи, тризуб надламаний, зіпсутий [3]. 
Згодом мав урочистіший характер, як-от при-
вітання, але як символ боротьби не переставав 
бути актуальним, залишався супровідним 
елементом у плакаті на акціях і головним 
композиційним елементом, коли знову повер-
талася загроза національній безпеці – спроби 
перефарбувати чи перебудувати тризуб на 
російський герб (іл. 1).

Кольори
Слід зазначити, що в проміжку 2014–2015-
го жовто-блакитні кольори зустрічаються 
з такою самою частотністю, як і червоно-чор-
ні. Це пояснюється звуженням контексту: від 
глобального до конкретно українського, який 
відповідає за національно-визвольну бороть-
бу, адже червоно-чорний прапор пов’язуєть-
ся зі збройною боротьбою українців проти 
російських окупантів під час Другої світової 
війни. Трафарети та наклейки національного 
спрямування із закликом до конкретних дій на 
початку війни часто були виявами підпільної 
діяльності активістів проукраїнських акцій 
у східних областях України. Тож і за способом 
розповсюдження, і загальною метою — ці 
зародки патріотичного плаката були суголосні 
з українськими повстанськими дереворитами, 
гасла з яких іноді прямо цитуються в сучасних 
творах. Надалі ж будь-які проукраїнські акції 
містили в друкованих банерах чорний, черво-
ний, білий кольори, але не так через ідеологіч-
не підґрунтя, як через доступність технічного 
виконання та лаконічну виразність поєднання 
цих кольорів. Щодо кольорів державного пра-
пора, то вони незмінно присутні й найактуаль-
ніші у використанні і в аматорських плакатах, 
і в професійних.

2014 2016 2019
маркування  ідентичності
в публічному просторі
та на носіях 

тризуб у плакатах з елементами
боротьби, які підлаштовані 
під певні  події 

компроміс з ворогом – злиття з ним

іл. 1
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Ворог
Що ж до самого ворога, то в плакатах він теж 
постає через колір — три смужки (біла, синя, 
червона) як протиставлення до українських 
двох. Маркування ворога здійснювалося осо-
бливо активно з бойкотом російських товарів: 
триколірна наклейка на полицях магазинів під 
кожним продуктом російського виробництва, 
які доповнювалися гаслами «Зроблено в Ро-
сії», «Обережно! Російські товари!», «Не купуй 
товари окупантів», «Не спонсоруй окупантів», 
«Ці товари вбивають українців на Сході!», «Не 
купуй російське — не фінансуй агресора!». 
Наліпок не було б, якби не активісти, які при-
вертали увагу до цієї проблеми перформатив-
ними акціями з плакатами та наліпками. Такі 
дії та їхній візуальний супровід — інструмент 
економічного тиску, завдяки якому продаж 
відповідних товарів знижувався [16]. 

Наступним кроком став бойкот російського 
культурного продукту («бойкот російського 
кіно» — використано образ перекресленої злої 
матрьошки) та спорту, що особливо набув 
актульності під час проведення в Росії Чемпіо-
нату світу з футболу 2018 р. Характерним тут 
є підхід Андрія Єрмоленка, чиї плакатні 
метафори нагадували, що чемпіонат прово-
дить держава-злочинець. Автор бере за 
основу брендинґ чемпіонату, логотип якого 
з м’яча перетворюється на череп, а футбольне 
поле — на зону (іл. 2). Спочатку цю серію 
поширили українські користувачі у фейсбуку 
2600 разів [1]. Але, за словами автора, образи 
зачепили і господарів чемпіонату: «Реакція 
приходить сама, адже людина підсвідомо знає 
сама, де вона права, а де ні.  

іл
. 2

Наприклад, плакат, де футболіст б’є по м’ячу, 
збиває м’ячем літак і напис “Росія 2014”, що 
означає “ви збили малайзійський Боїнґ”, але 
на жодному плакаті не написано, що хтось 
щось зробив. Якби там були веселенькі 
картинки, якби зображуване не відбулося 
насправді, то росіяни пропустили би це повз 
вуха» [7]. 

Демонізація і висміювання — найпоширеніші 
засоби створення образу ворога. Перші роки 
війни активно використовувалися зображення 
ведмедів, матрьошок, двоголових птахів на 
позначення ворога, щоправда, семантичний 
зміст варіювався з огляду на ті чи інші дії ро-
сіян і на фронті, і на дипломатичних заходах. 
Стандартні образи не завжди є ознакою низь-
ких художніх якостей плаката, бо працюють 
як меми — картинки підвищеної впізнаваності, 
що їх зрозуміє будь-хто за межами країни. 

Узагальнене зображення ворога через обличчя 
президента країни-агресора часто використо-
вувалося 2014 року. Владімір Путін особливо 
«закріпився» у графічних символах. Відоме 
гасло з нецензурною лексикою зазнало скоро-
чення та трансформації, де «птн-хйл» пере-
йшло в «птн-пнх» і в ґрафіті, мемах, і в по-
ліграфічній продукції. Єлизавета Бельська, 
артдиректорка центру сучасного мистецтва 
«М17», уточнює, що «зрозумілий вже кожному 
заклик», перша частина якого – «не лише кон-
кретна людина, а й уособлення вселенського 
зла сліпої руйнівної агресії та підступного 
кривавого вторгнення» [3].  

порівняння з Гітлером, нагадування про попередні вторгнення 
російських військ, бойкот – ворог прихований у штрихкодах

2014

автор невідомий автор невідомий автор невідомий

образ ворога не в обличчі, 
а в скоєних ним злочинах

2015-2018
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Зображення президента РФ було найупізна-
ванішим образом для людей, які виходили 
з плакатами під посольства та на мирні акції 
підтримки, засуджуючи воєнне вторгнення та 
підтримуючи політв’язнів. Натомість вико-
ристання портретів Путіна безпосередньо 
в Україні згодом знизилося, автори все менше 
вбачали доцільність його зображати. Так, Нікі-
та Тітов підкреслює: 

«Я не хочу робити з нього 
непереможного монстра 
чи щось таке недолуге, яке 
легко подолати. Це зайвий 
раз його героїзувати» [10].

Ще один ворожий атрибут т.зв. «георгіївська 
стрічка» (заборонена з 2015-го), спершу як 
символ проросійських акцій на сході та півдні 
України, а невдовзі й російських бойовиків, — 
найхарактерніший образ ворога в плакаті 
початку війни, який перейшов зі стрічки 
у двовимірну площину. Поєднання оранжево-
го та чорного кольорів отримало назву 
«колорадське», носіїв стрічок часто означува-
ли як «колорадів», апелюючи до забарвлення 
та дій жука-шкідника. Назва прижилась 
і розповсюдилась мемами, а згодом закріпи-
лась і в плакатах. 

На виставці «Український патріотичний пла-
кат» «колорадські» кольори на позначення 
ворога використані на 15-ти плакатах із 39-ти, 
де поставав образ ворога [3]. Утім, у наступні 
роки спостерігається спад використання сим-
воліки, бо голоснішими від неї стали злочини, 
які вчинялися під нею, саме тому змінився 
акцент на висвітлення конкретних подій на 
фронті. Під теґами je suis Volnоvahа, Іловайськ, 
Stoprussianagression, russiainvadedukraine, 
mh17 дизайнери постили свої роботи з метою 
привернення уваги користувачів інтернету 
до злочинів росіян. Зі стереотипів і персоні-
фікованих ворогів образи перейшли в ілю-
стрування подій, які стали наслідком звірств 
російських найманців, а далі й частково 
у внутрішню політику.

Мир
Образи ворога в українському плакаті тісно 
переплетені з образами миру — у 2014–2015 
рр. провідним прийомом стало віддзерка-
лення російських наративів про «русский 
мир», «русскую весну». Явище, що в оригіналі 
спрямоване на виправдання втручання в іншу 
країну, українські автори плакатів перетворю-
ють на поєднання загальновідомих культурних 
образів Росії з елементами війни, вказуючи на 
приховані наміри: зла озброєна матрьошка, 
череп у кокошнику, китиці якого насправді 
є бомбами (іл. 3), російська балерина, чиї ноги 
насправді – автомати тощо. 

М. Гончаров 

Такий самий принцип спостерігається і в низці 
іронічних плакатів до теми братерства та 
дружби з країною, яка почала війну: слова 
«брати», «любов», «дружба» в поєднанні 
з насильницькою символікою та символікою 
РФ. 2019 року на російський конкурс «Золотая 
пчела» в номінації «Мир» був представлений 
український шрифтовий плакат «Все хотят 
мир, но не все хотят русский» (авторки Марга-
рита Сафонова та Світлана Федоренко). Знову 
бачимо повернення конкретизації ворога зав-
дяки георгіївським стрічкам на двох літерах С.

Н. Тітов іл. 3іл. 6
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Показовою у цьому контексті стала міжнарод-
на трієнале «4 блок» 2015 року. На конкурсний 
відбір було подано 300 плакатів, 42 з яких 
використовують такі символи миру – птах (5), 
знак «реасе» (10) та нейтральні вислови проти 
війни, без конкретики (18), які переважали, 
а також заклики до примирення між конкрет-
ними двома країнами (9), з них тільки три 
мають підкреслено український контекст, та-
кий як вписання тризуба в «реасе» чи тризуб 
у вигляді пташки. 

Спостерігається тенденція: іноземні автори, 
не володіючи всією інформацією про деталі 
перебігу війни та причини її виникнення, вико-
ристовують часто шаблонні образи та заклики 
до миру, які через своє узагальнення можуть 
ілюструвати будь-який воєнний конфлікт  
(архів Олега Векленка). 

Серія робіт «Миру мир», авторства Андрія 
Примаченка та Олександра Ком’яхова, мала 
на меті показати, що закінчення війни не 
приходить само, адже має бути кінцева мета – 
перемога над ворогом. Звідси наступні гасла: 
«Мир проростає на могилах ворогів», «Мир 
народжується у розпечених дулах гармат», 
«Мир настає тільки після перемоги», «Мир 
прилітає на крилах винищувачів», «Мир 
приходить після танків», при цьому слово 
«мир» всюди великими білими літерами на 
ніжно-блакитному тлі, а додатковий текст 
– дрібним кеглем. Могили ворога, де похо-
вані не люди, а міста, українська зброя, та 
найбільше смислове навантаження в цій серії 
має плакат «Мир настає після перемоги». Він 
детально ілюструє уявлення про українську 
перемогу у вигляді великого тризуба разом із 
кримсько-татарською танґою в небі, під яким 
пошарово розгорнувся пейзаж: пагорб з ко-
зацьким хрестом, за ним терикони із силуетом 
донецького аеропорту з двоколірним прапо-
ром над ним, а далі – Бахчисарайський палац 
з Кримськими горами поруч (іл. 4).

заклик до єдності всередині країни 
має інформаційне простистояння 
з російським меседжем  
про «русский мир»

мир – перемога України, 
мир – це про тих, 
хто боронить  
кордони

плакати-попередження про 
наслідки врегулювання миру 
шляхом компромісів  
з ворогом 

2014-2015 2015-2017 2018-2019

А. ЄрмоленкоО. Ком'яхов (ілюстрації),  
А. Примаченко (лозунги)

Окремим аспектом слід назвати образи 
«миру», скеровані на внутрішню злагоду 
українського суспільства. Дизайнер Нікіта 
Тітов згадує: «Не займався плакатом до 
Майдану, а в грудні я зробив свій перший 
плакат. Тоді, коли зрозумів, що Майдан буде 
до кінця, і люди нікуди не підуть. Зрозумів, що 
відбуваються зміни, завдяки яким Україна вже 
не буде такою, як колись. Потім був ще один 
плакат – “українець=украинец” (іл. 5). Я їхав 
у вагоні метро разом з антимайданівцями 
і зрозумів, що може статися щось страшне. 
Тож і хотів їх якось примирити, дати якось 
зрозуміти, що ми всі українці – усі разом, але 
не вийшло. Цей плакат не дуже поширився, 
репостів було небагато. Звісно, одним плака-
том нічого не зробиш». До збірки «Українсько-
го патріотичного плаката» увійшла ще одна 
робота Н. Тітова «Панове, не чубіться, за 
Україну боріться», яка стилістикою нагадує 
лінорит, де є два віконця, а напис – нарбутів-
кою (іл. 6).  

Автор зазначає: «На майдані я бачив справж-
нє єднання суспільства. Єдині були всі: і ліві, 
і праві, і кого там тільки не було. А потім 
з’явилися лідери думок, яким вірили і до кого 
прислухались. Але, за моїми враженнями, 
вони почали рвати нас на шматочки, тоді 
ж і з’явився мій перший плакат на цю тему» 
[10]. Попри непопулярність цих плакатів, дум-
ка про те, що український мир – це передусім 
єдність всередині країни, була на поверхні 
й була втілена в графічних позначках «єдина  
Україна – единая страна».

іл. 4 іл. 7
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Карта
Напрочуд важливим для зображення Укра-
їни є позначення її територій і кордонів. 
Найяскравіше в мові плакатів це проявляється 
із зображенням Криму. Від часу російської 
окупації півострова питання «Чий Крим?» 
проявилось і в дизайнерському колі. На 
міжнародній професійній платформі для 
портфоліо Behance за теґами Крим, Crimea 
від 2014-го по 2019 рік домінує проросійський 
наратив, який змальовує окуповану територію 
як «загублений» острів, не прив’язаний до 
будь-якого материка. Така акуратна непри-
четність має чітко виражені колоніальні риси: 
«екзотичність», характерна відстороненість 
і відсутність інформації/образів про корінне 
населення, його мову тощо.

Співвідношення українських і російських про-
єктів на популярній дизайнерській платформі 
за теґом Крим вказує на домінування образу 
туристичного Криму, який «святкує» під росій-
ською символікою.

Українські автори, натомість, ставлять акцент 
на крові, утраті незалежності та, головне, 
підкреслюють прив’язаність до материкової 
України. Роботи часто мають ознаки сенти-
ментальності («а эти ночи в Крыму теперь 
кому», півострів, який мріє потрапити до-
дому). Втрата цілісності — основний мотив: 
карта подається як страва, яку відкушують, 
заготовлене на забій м’ясо чи вкрадений 
шматок (іл. 8). Як нагадування про минулі 
чи актуальні бої з’являються плакати з карта-
ми-мішенями певних постраждалих реґіонів 
у рамках днів пам’яті. 

Від аматорських плакатів 2014 року з прости-
ми обрисами України на тлі, що апелювали до 
єдності, і до 2019-го, коли плакатисти хапають 
необережні слова високопосадовців і цитують 
їх у плакатах, поєднуючи з картою – місцем 
подій та наявністю ворога в ньому. Із цього 
можна спрогнозувати, що образ карти буде 
актуальним, допоки триватиме окупація 
територій, бо, як каже один плакат, «12% of my 
country is occupited by Russia».

Протягом 2018-2019 років у плакатах висвіт-
лювали політичні процеси, спрямовані на 
врегулювання миру на тимчасово окупованих 
територіях Доннеччини та Луганщини. Яскраві 
акції «не переступай за червоні лінії», а також 
вислів «сойдемся где-то посередине» почали 
обігравати в плакатах у соцмережах. Андрій 
Єрмоленко розказує про свій варіант тракту-
вання: «От був плакат з дівчинкою у віночку 
із пістолетом в роті – за мотивами мему 
«сойдемся где-то посередине», а перший – 
«треба домовлятися». Там не написано, що 
це Україна і Росія, але людина, коли дивиться, 
одразу розуміє, про що мова. Ніхто не гово-
рить, що це картинка про кіднепінґ. Усі одразу 
визначають про що йдеться – про Україну, 
яка має домовлятися з терористом-Росією» 
[7] (іл. 7). Образ миру в українському плакаті 
з’являється в таких значеннях і в наступному 
хронологічному порядку: Мир – про єдність 
всередині країни; Іронізування над терміном 
«русский мир»; Мир = перемога України; Мир 
– акції проти замороження воєнного конфлік-
ту/компромісів з ворогом.
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Неочевидні образи
Ще одним маркером ідентичності стають упіз-
навані класичні образи Святослава Хороброго, 
козака-характерника, українки-матері, україн-
ки-дівчини. А також образи релігійного спря-
мування: Богородиця (покровителька козаків), 
Юрій Змієборець. Проте зустрічаються і не 
такі очевидні образи. Цілком оригінальною під 
цим оглядом стала робота Нікіти Тітова, яку 
автор коментує так: 

«Узяв казкового лева При-
ймаченко і зобразив його 
у військовому камуфляжі 
з дірками від куль. Я зро-
бив його влітку 2014-го. 
Тоді здавалось, що війна 
от-от закінчиться, а ближ-
че до середини літа зрозу-
мів, що це надовго. Взяв 
картину Приймаченко, бо 
це найсвітліше, що сталося 
з українським мистецтвом, 
і додав болючу чуттєвість  
війни» [10] (іл. 9).

Шрифт
Разом з актуалізацією питомо українських 
образів, автори професійних і аматорських 
плакатів почали підбирати шрифти, які під-
силювали ознаки українськості. На вуличних 
протестах і плакатах, нашвидкоруч виконаних 
аматорами, часто спостерігалося двоколірне 
позначення літер. За Гдалем, прояв україн-
ських національних ознак у шрифтах можна 
помітити у формі літер, наближеній до три-
кутника, асиметричних зарубках і виносних 
елементах літер, наслідуванні уставу й козаць-
кого скоропису [11]. Ці риси шрифтів активно 
використовувалися в плакатах та в патріотич-
ній сувенірній, поліграфічній продукції періоду 
2014–2015 років. Козацький скоропис вико-
ристовувався на плакатах, які апелюють до 
образу козаків. Найпопулярнішим шрифтом 
довго залишається абетка Нарбута (диз. Ген-
надій Заречнюк) — 19 плакатів різних авторів 
з «нарбутівкою» з 200 із двох каталогів
«Український патріотичний плакат» [3; 4].

З початком бойових дій на Сході актуальними 
стали трафаретні шрифти, які позначаються 
у шрифтових онлайн-збірках під теґами «вій-
на», «мілітарі», «солдат», «армія». У творчому 
конкурсі від групи «Нове військо» перемогли 
плакати, де використовується саме трафарет-
ний шрифт для промоції ребрендингу ЗСУ [17]. 
Трафаретний шрифт усе частіше з’являється на 
плакатах про мобілізацію – «Будь собою, крім 
випадків, коли можеш бути танкістом». Озна-
ки мілітарності в українських плакатах також 
створюють видовжені гротескні шрифти, що 
імітують літери на військових нашивках (на-
приклад, шрифт Сергія Ткаченка, розроблений 
спеціально для Збройних Сил України [19]). 
Загалом, в українському мілітарному плакаті 
можна визначити такі тенденції використання 
шрифтів у наступному порядку: шрифти, які 
чітко асоціюються з українською культурою 
(козацький скоропис, шрифти з виносними 
елементами, шрифт Нарбута); трафаретний 
«армійський» шрифт; простий гротеск.
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Герой
Гаряча фаза війни стала причиною зміни звич-
них образів захисника України, як козак чи 
воїн УПА, на сучасних захисників. Іловайський 
«коридор», Дебальцевський котел і бої за 
Донецький аеропорт — необхідність фіксувати 
події та пам’ять про них спричинила поштовх 
до образних змін у плакатах. У 2014–2015 
роках набуло нового значення слово «кіборг», 
що відобразилося в низці патріотичних пла-
катів, на яких захисники мають тіла робота чи 
його частини. Упізнаваний силует Донецького 
аеропорту, де людські фігури відсутні, стає 
самостійним втіленням героїзації конкретних 
людей (плакат з вежею аеропорту та напис 
«glory to cyborgs», кібер-рука з піднятим 
середнім пальцем у вигляді вежі та ін., просто 
вежа тощо). 

На прикладі боїв за Донецький аеропорт 
спостерігаються хронологічні етапи створення 
смислів: від позитивного, скерованого на під-
тримку, часто ілюстративного, до урочистого 
офіційного та стриманого з фіксованою симво-
лікою — «ти витримав, не витримав бетон». 

Формується новітній пантеон національних 
героїв у плакатах. Фіксування конкретних 
осіб вимагає портретної точності. Прикладом 
цілком реалістичних робіт стала серія А. Єр-
моленка з конкретними людьми «Святкуєш 
День незалежності? Пам’ятай, я загинув за 
незалежність» (іл. 10). Далі відбувся перехід до 
портретної фотографії. 

2015 року куратор проєкту «Нове військо» 
Віталій Гайдукевич оголосив про конкурс пла-
катів з метою промоції ребрендинґу емблем 
ЗСУ. Переміг дизайнер Богдан Процишин із 
серією фотопортретів захисників (чоловіків 
і жінок) у бойових позах, у формі та зі зброєю, 
що відповідали тематиці кожної окремої бри-
гади [17]. Усі фотографії постановочні, замість 
ландшафту – дим на чорному тлі. 

Конкретизація героїв у фотографії — спроба 
розповісти про їхній досвід на війні та зробити 
цей досвід видимим. За цим принципом ство-
рені проєкти, спрямовані на підтримку вете-
ранів, що повернулися з війни. Серія плакатів 
«Мій досвід — моя перевага» дублює свого ге-
роя: військове минуле («ветеран / ветеранка») 
із цивільним теперішнім («учитель / засновни-
ця клубу стрільби з лука»). Досвід, що є пе-
ревагою, автор плакатів передав візуально: 
фігури героїв у камуфляжній формі більші за 
розміром, ніж їхні цивільні версії на першому 
плані [13].

Образ героя в українському плакаті не об-
межується учасниками бойових дій, велике 
значення у боротьбі відіграють політв’язні: вій-
ськові, громадські активісти та просто люди, 
що потрапили до російських в’язниць за свою 
проукраїнську позицію. Задля привернення 
уваги до цієї проблеми, створюються численні 
акції підтримки і в Україні, і за її межами. Чітко 
висловити меседж і стати матеріалом для 
інформаційного приводу допомагають саме 
плакати. У цьому типі зображень домінують 
фотопортрети разом з написами «freе (прізви-
ще)», «свободу (прізвище)» та вланоруч напи-
сані заклики. Часте й поодиноке «озвучення» 
конкретних політв’язнів (портрет і прізвище) 
сприяє запам’ятовуванню, що впливає на 
ефективність медійної висвітленості,
а отже, на міжнародну увагу.

2014 2015

узагальнений 
архетипний образ 
героя, мальована 
конкретизація 
героя

створення 
нового 
пантеону 
героїв 

А.
 Є

рм
ол

ен
ко

А.
 Є

рм
ол

ен
ко

іл. 10

Тр
ан

сф
ор

м
ац

ія
 о

бр
аз

ів
 в

ій
ни

 в
 у

кр
аї

нс
ьк

ом
у 

пл
ак

ат
і 2

01
4-

20
19

 р
р.

13
3

Присутні також і збірні образи «свободу 
в’язням Кремля» без зображення конкрет-
них людей, але із символами поневолення: 
колючий дріт, ґрати, Кремль. Більша образ-
ність зустрічається у професійних плакатах, 
де відбувається трансформація відліку днів: 
наприклад, цифри у вигляді столових приборів 
або видозміни в образах тюремних камер — 
ілюстративне зображення тла поєднується 
з фотопортретом ув’язненого.

Можна відзначити такі переваги використання 
фотографії в плакаті: не потребує додаткового 
вміння зчитування, орієнтована на загальні 
маси; художня постановка унеможливлює 
зайві трактування та маніпуляції; використову-
ється зображення реальних людей, комунікує 
їхню видимість на війні (про справжність вій-
ни). Та все ж, коли йдеться про велику групу 
людей, автори плакатів часто звертаються 
до узагальнених образів людини у військовій 
формі. Серія робіт Н. Тітова до Дня захисника 
України вирізняється лаконічністю образів: 
сині силуети, в яких чітко проглядаються 
постаті військових на жовтому тлі. На питання, 
чому герої без облич, без жодних розпізна-
вальних знаків, автор відповів: 

«Я нікого не відокрем-
люю і не прив’язую до 
якоїсь конкретної людини. 
Таким чином намагаюсь 
вшанувати всіх, хто на вій-
ні, бо все зараз тримаєть-
ся на них» [10] (іл. 11).

Принцип використання безликого силуету стає 
універсальним образом, де кожен військовос-
лужбовець може впізнати себе. Окрім психо-
логічного аспекту сприйняття зображення, 
такий засіб стає доступним до наслідування, 
згодом з’являються плакати в подібній стиліс-
тиці в інших авторів. Становлення образу но-
вого сучасного героя в українському воєнному 
плакаті відбувається паралельно із запрова-
дженням вшанування на державному рівні 
окремих груп: добровольці (силуети людей в 
написі), волонтери та окремі частини військ 
(розвідник, танкіст та ін.), а також плакати під 
теґом «Завдяки тобі», «День захисника». Ство-
ренню позитивного образу українського воїна 
також посприяло нове технічне забезпечення, 
наприклад, сторінка СОФ з регулярними про-
моційними плакатами.

Образ героя в українському плакаті в 2014-
2019 роках стрімко змінювався під впливом 
активних воєнних дій. Заохочувальні до 
боротьби плакати-заклики з історичними 
постатями на початку війни змінювалися
зображеннями сучасних військових. Стиліс-
тично плакати поступово спрощувалися від 
надміру декорованих до формальних
і офіційних фотозображень. З упровадженням 
свят на пошановування захисників і захисниць 
України, плакат із зображенням українських 
бійців часто трансформується у формат
простої листівки-привітання в соцмережах.
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Жінки
З початком війни багато жінок вирушили 
на фронт, та їхня участь не була висвітлена 
достатньо, натомість домінував образ зі збір-
ного кліше українки та еротизованого об’єкта. 
Юнка в традиційному вбранні чи стилізована 
Леся Українка як алегоричне уособлення нації 
переважали в плакатах 2014 року. Сексуалізо-
вана версія пін-ап жінок з мілітарними антри-
бутами в роботах Святослава Пащука набула 
високої популярності в інтернеті і на фронті, 
адже «ці плакати добряче підбадьорюють 
чоловіків» [2] (іл. 12). Деталізованіший погляд 
на жіночий досвід на фронті (не класичної 
жертви війни чи «винагороди») відобразився 
у плакатах Михайла Дьяченка, який проти-
ставляв українок-солдатів минулого. Конкре-
тизація сучасного досвіду відбувалась в проєк-
ті «Невидимий батальйон», котрий спрямовий 
на подолання дискримінації в збройних силах. 
Він мав інформаційно-просвітницький су-
провід: документальний фільм, промоційний 
плакат до нього, а також календар із бійчи-
нями у формі, який на фронті часто заміняв 
плакати з оголеними моделями [18]. Потреба 
говорити про участь жінок на війні створила 
ряд соціальний фотопроєктів, в яких жіночне 
та мілітарне поєднувалось — жінки буквально 
поділені навпіл між традиційним вбранням, 
«призначенням» і фронтовим камуфляжем 
(іл. 13). Візуальне вирівнювання внеску та 
заслуг жінок нарівні з чоловіками почало 
втілюватись у привітаннях до Дня захисника 
України та 8 березня з наголошенням саме на 
військовому досвіді.

ЛГБТ
Про видимість інших соцільних груп на війні 
та поєднання різних ідентичностей говорить 
і серія плакатів на виставці «Ми тут були» 
2018 року – про участь ЛГБТ на війні. Основна 
частина експозиції – плакати, де учасники 
бойових дій у «подвійному камуфляжі» [14]. 
Перший – власне військовий, а інший, що на 
самому тілі – кольоровий. Обличчя всюди при-
ховані, що символізує неможливість відкри-
тися. Репрезентація ЛГБТ-військових зустріча-
лась і на промоційних плакатах КиївПрайду 
2019 року: фото ветеранів і ветеранок, які 
зробили камінґ-аут. На самому ж марші багато 
уваги привернув до себе шрифтовий плакат з 
веселкових літер Антона Романова «Крим – це 
Україна, Україна – це Європа, Крим – це Єв-
ропа», спрямований на привернення уваги до 
ЛГБТ-спільноти в окупованому Криму [9].

До того ж, репрезентація ЛГБТ у мілітарному 
плакаті була відсутня, використовувалась 
лише гомофобія як засіб приниження воро-
га. Від часів Помаранчевої революції плакат 
«Ківалов, підрахуй», присвячений несправед-
ливому підрахунку голосів, створив «вірусну» 
хвилю в Росії, де місцеві активісти викори-
стали на одиночних пікетах перефразування 
гасла «Путин, пидрахуй». Двомовний плакат 
Олександра Алексєєва «гей славяне» з нафар-
бованим обличчям Путіна (іл. 14) був популяр-
ним серед користувачів інтернету в 2014 році, 
проте тенденція використовувати такі засоби 
приниження спадає з кожним роком.

2014 20192015 20182017-2019 2014-2016
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Висновки
Плакати, що виникли як реакція на війну, чітко 
поділяються на наступні образні типи: Україна, 
ворог, мир, герої та окремі соціальні групи на 
війні. У період від 2014-го по 2019 рік спосте-
рігаються зміни в образах, що продиктовані 
внутрішніми та зовнішніми політичними 
чинниками. Образ ворога від загальновпізна-
ваних мемів про Росію трансформувався до 
змальовування наслідків злочинів і політичних 
процесів. Образ героя-захисника перейшов 
із сувенірного декорованого козака в образ 
реального учасника бойових дій. Важливим 
переомисленням образу героя стало посту-
пове висвітлення образів жінок на фронті, 
а згодом і військових, які оголосили камінґ- 
аут. Щодо класичних образів війни та миру, то 
в українських плакатах простежується така по-
слідовність розуміння миру: мир – про єдність 
всередині країни; іронізування над терміном 
«русский мир»; мир = перемога України; мир – 
акції проти замороження воєнного конфлікту. 
Завдяки чіткості зміни в образах з’являється 
можливість точно атрибутувати той чи інший 
період війни. Окрім змін візуалізування тих 
чи інших категорій, наявні зміни стилістичні. 
Коли плакат говорить про чийсь особистий 
досвід, замість ілюстрації використовується 
фото, якщо досвід узагальнений – ілюстрація 
чи лаконічний силует. Шрифти в плакатах 
змінюються від традиційно українських до 
простих гротесків. Стилістичні зміни продик-
товані й переходом плакатів у соціальні мере-
жі, що впливає на розмір формату (з вертикалі 
у квадрат чи горизонталь) і зображення. У 
висвітленні політичних подій часто важко 
диференціювати зображення як плакат, що 
інколи межує з ілюстрацією чи авторським 
мемом. 
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Бруталізм у вебдизайні: конструктивні 
рішення в деструктивному підході

Мамонтов Сергій

Веббруталізм як неоднозначне явище вебдизайну, подолав шлях від 
брутального до мейнстримного, від примітивного до деконструктив-
ного, від функціонального до некомфортного. Майстерно поєднуючи 
в собі ці прояви, це явище так і не отримало чіткого визначення, 
і відповідно, однакового сприйняття. Що є веббруталізм? Стиль чи 
явище? Можливо, прагненням до індивідуальності, сміливості,  як 
дизайнера, так і вебдизайну в цілому. Та чи віднести це прагнення 
до мейнстриму?

Ключові слова: вебдизайн, веб-бруталізм, бруталізм, мінімалізм, 
деконструктивізм, деструкція, примітивізм.
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Brutalism in web design: constructive solutions 
in a destructive approach
 
Mamontov Serhii
 
Webbrutalism, as an ambiguous phenomenon of web design, has overcome 
the path from brutal to the mainstream, from primitive to deconstructive, 
from functional to uncomfortable. Skillfully combining these manifestations, 
this phenomenon has not received a clear definition and, consequently, 
the same perception. What is web brutalism? Style or phenomenon? 
Perhaps the desire for individuality, courage, as a designer and web 
design in general. But should this desire be attributed to the mainstream? 

Keywords: web design, web brutalism, brutalism, minimalism, 
deconstructivism, destruction, primitivism.
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Ґрунтуючись на ресурсі brutalistwebsites, який 
є основним каталогом бруталістичних сайтів, по-
чинаючи з 2014 року веббруталізм користується 
популярністю у всіх сферах вебдизайну: сайтах-ві-
зитках, сайтах з продажу одягу та аксесуарів, різ-
них медіа та порталів новин [10], котрі за основу 
беруть брутальність, деконструкцію, примітивізм, 
бруталістичність. Виникають питання — як один 
стиль вмістив у собі стільки проявів? І чи це стиль 
взагалі? Можливо, він більше тяжіє до явища або 
ж філософії? 

Тема бруталізму у  вебдизайні часто фігурує 
в статтях на популярних ресурсах, оригінали яких 
були опубліковані в 2016-2017 роках. 

Наприклад, «The Washington Post»: «Найгарячі-
ший тренд вебдизайну в потворних та ускладнених 
сайтах» [19], котра датується 09.05.2016 р., описує 
явище веббруталізму як «створювати потворні та 
ускладнені сайти». У статті вміщене інтерв’ю з Де-
вілем Паскалем (Deville Pascale), автором терміна 
веббруталізм і ресурсу brutalistwebsites. За його 
словами, веббруталізм характеризує не тільки зов-
нішній вигляд сайту, а й те, як він створений — тоб-
то, не всі сайти можуть бути брутальними, якщо так 
виглядають. Також окремі дизайнери займаються 
розробкою в стилі веббруталізму з метою довести, 
що створювати прекрасні речі можна, не задіюю-
чи сучасні інструменти та принципи вебдизайну. 
Деякі ж використовують цей стиль, тому, що їм 
важливий контент, а не оформлення. 

У назві наголошується на потворних речах, 

а дизайнери доводять, що можна створювати пре-
красні речі, а Девіль Паскаль, у свою чергу, пише 
про брутальні сайти, але не бруталістичні. Тобто, 
на 2016-й рік бруталізм розглядався як бруталь-
ний стиль.

Design Shack, «Бруталізм. Новий тренд у ве-
бдизайні» [14] датується 10.05.2017. Назва вже 
включає термін веббруталізм та описує його як мі-
німалізм на стероїдах. Причини виникнення — від-
новлення стилю «раннього вебдизайну» та тренд 
«проти трендів». Бруталізм розглядається як тренд.

Ресурс Nielsen Norman Group провів дослі-
дження «Бруталізм та антидизайн» [15] 5.11.2017, 
в якому вивів розділення понять веббруталізм 
і антидизайн. Веббруталізм споріднюють з архі-
тектурним бруталізмом і мінімалізмом. Дизайнерів 
у цьому стилі описують як тих, хто хоче вийти за 
рамки шаблонних, позбавлених новизни сайтів. 
Деконструктивна сторона з’явилась, тому що «за-
мість того, щоб фокусувати на створенні суто ути-
літарного дизайну, деякі дизайнери інтерпретують 
бруталізм як метод протесту проти дуже спроще-
них дизайнів, роблячи дезорієнтувальні, потворні 
та складні інтерфейси — вони привертають увагу 
та виглядають як новинки». Веббруталізм як спосіб 
привернути увагу [15].

 Ресурс awwwards у статті за 2017 рік пояснює, 
що «бруталізм у вебдизайні сміється перед раціо-
налізмом та функціональністю»[16] 

В українському сегменті стаття, присвяче-
на веббруталізму, розміщена на ресурсі telegraf.
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design  [3]. Її плюс — інтерв’ю з трьома українськи-
ми дизайнерами, які пов’язані зі сферою вебди-
зайну та розуміють його як «спосіб вийти за рамки 
своєї звичайної діяльності, спроба донести звичну 
інформацію незвичною мовою», «простий та функ-
ціональний сайт», «мета-тренд на заперечення 
принципів і сформованих шаблонів в інтернеті». 
Зазначається, що «цей напрям навряд чи стане 
широко популярним, це буде суперечити самій 
його ідеї, виведе його з брутального стилю в при-
мітивізм» [3]. Бруталізм мав особисте значення.

Тобто, зі статей можна зрозуміти, що тема ве-
ббруталізму була актуальною, а сам термін сприй-
мали та розуміли по-різному. 

ДОТИЧНІ СТИЛІ
Для розуміння веббруталізму потрібно розгля-

нути дотичні стилі та рухи, що існували в архітек-
турі та дизайні, шукаючи при цьому точки дотику. 
Брутальність чи бруталізм, деконструктивізм, міні-
малізм, примітивізм, або ж мистецтво аутсайдерів? 
Чи мали ці явища зв’язок з веббруталізмом? Що він 
ідейно наслідує?

По порядку. Брутальність — «риса примітивної 
людської натури, що своїм духовним розвитком ще 
недалеко відійшла від тваринного світу. Це слово 
походить від латинського брутус, що значить — 
звірина» [2]. Ця риса використовується як додаток 
грубості, люті, дикості, але не жорстокості.

В архітектурі є споріднений термін, бруталізм, 
котрий походить від словосполучення «béton brut» 

— необроблений бетон, сирий бетон. Так Ле Кор-
бюзьє описував технологію грубої обробки зов-
нішніх поверхонь будівлі, застосовану в багатьох 
спорудах післявоєнного періоду [6]. Будували пе-
реважно за допомогою металевого каркаса з вико-
ристанням цегли, грубо обтесаного каменю — це не 
приховували і сприймали як демократичну якість. 
Тобто, «архітектура для еліти робиться з дорогих 
матеріалів, слідом покривається тонкою обробкою, 
у неї може бути декор. Архітектура для народу, для 
всіх — проста, чесна, структурно-ясна, може бути 
і грубувата, але ця грубість тут — це одна з якостей 
чесності» [9], також ці споруди «…часто домінують 
над оточенням» [9]. Тобто, бруталістичний можна 
розглядати як сирий, чесний, демократичний, па-
нівний над оточенням. 

Закладене сприйняття брутальності могло по-
значитися на сприйнятті терміна бруталізм. У США 
«архітектори уникали цього терміна — їх наміром 
не було створити жорстоку архітектуру, але замов-
ники могли розуміти цей напрям саме так» [18].

У наш час рух за збереження бруталістичної 
спадщини активний. Одним із масштабних проявів 
є архів, який колекціонує бруталістичну архітек-
туру по всьому світу — #SOSBRUTALISM [7]. Вони 
описують себе як платформа для «кампанії по збе-
реженню наших улюблених бетонних монстрів» [7]. 
Їхня база налічує близько 1900 будівель.

Деконструктивізм — «один із сучасних напрямів 
у дизайні, архітектурі, образотворчому мистецтві, 
що створює образ зруйнованого, деформованої 
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форми, її розшарування зі зміщенням окремих 
площин відносно одна одної» [12]. Цей напрям 
«дозволяє ламати стереотипи, розібрати на части-
ни, реконструювати і руйнувати усталені канони, 
правила, форми, уявлення і призначення предме-
тів» [12]. Деконструктивізм в архітектурі полягає 
«в питанні архітекторів самих до себе — чи можна 
звільнити архітектуру від естетики, краси, користі 
та функціональності? Чи такі ж непорушні поняття 
порядку та безладу? Чи можна будувати, відмовив-
шись від усіх загальноприйнятих глибинних прин-
ципів? Архітекторові, порушуючи старі принципи, 
найголовніше — створити щось своє» [8]. 

Мінімалізм керується такими принципами: мак-
симально можливе звільнення простору, зведен-
ня до мінімуму кількості елементів, їх абсолютна 
продуманість, мінімальне колірне і образотвор-
че насичення композиції. Мета мінімалістичного 
мистецтва — активізувати уяву, думку, відійти від 
сентиментальної стандартизованості емоцій і ба-
нального тлумачення художньої творчості [8].

Примітивізм — навмисне спрощення художньої 
мови. Вважається, що творчість професійних ху-
дожників, що мають академічну художню освіту та 
володіють усіма необхідними навичками, але сві-
домо йдуть на спрощення стилістичних і технічних 
прийомів для наслідування первісного мистецтва, 
належить до примітивізму. Спадщина ж художни-
ків-самоуків, які пишуть картини невміло, по-ди-
тячому, зараховують до наївного мистецтва [11]. 

У мистецтві бруталістичний, а саме «brut», є 
напрям артбрют (фр. грубе, сире, необроблене 
мистецтво) — візуальні роботи психічно хворих [5]. 
Засновником і лідером був французький художник 
Жан Дюбюффе, «який розробив концепцію чистого 
мистецтва, мистецтва, що відкидає красу і гармо-
нію. Кожна людина — художник, для отрої малюва-
ти так само природно, як говорити або ходити» [12]. 
Як примітивізм та наївне мистецтво, цей напрям 
був поряд з «аутсайдер-арт». Художник-аутсайдер 
не отримав академічної художньої освіти, створює 
мистецтво без орієнтування на глядача, працює 
лише для себе, за допомогою мистецтва випуска-
ючи з глибин підсвідомості накопичені образи та 
ідеї. При цьому він не вважає себе художником і не 
надає своїй діяльності розголосу [12].
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ВЕББРУТАЛІЗМ
Термін веббруталізм, як ми вже зазначали, про-

голосив Девіль Паскаль, артдиректор і засновник 
ресурсу «Brutalist Websites»: «У своїй грубості та 
відсутності стурбованості виглядати зручно чи 
легко, бруталізм можна сприймати як реакцію мо-
лодого покоління на легкість, оптимізм і легковаж-
ність сьогоднішнього вебдизайну» [1]. Хоча думку, 
що «бруталізм існує не від слова брутальний. Бру-
талізм з’явився із «сирого бетону» — фізично і ети-
мологічно — béton-brut по-французьки» [17], автор 
терміна не вказує. Він прямо зазначив, що веббру-
талізм — це радше процес, реакція, відповідь. 

Архітектура для еліти розроблялася з  оздо-
бленням і прикрасами, а от бруталістські будів-
лі були бетонними й  сирими, показуючи свою 
основну функцію — житло, але водночас нагаду-
вали укриття. У свою чергу, житло — це завжди 
функціонально.

У праці «The rise of brutalism and antidesign» 
автор розглядає бруталізм, як ми вже зазначали, 
як сирий та чесний — «веббруталізм вважається 
способом зробити Інтернет «вірним собі» і чес-
ним. Веббруталізм є суттєвим нагадуванням про 
те, що існує більше можливостей у вебдизайні, ніж 
звичні інтерфейси та стокові фотографії» [15]. Ще 
одна з причин базується на політичному кліматі — 
«існує широка підозра на корпоративні інтереси 

— зокрема, дані про користувачів, які збираються 
за допомогою сучасних технологій та соціальни-
ми медіа-компаніями. Тобто, веббруталізм може 
виражати бажання підвищеної прозорості в Ін-
тернеті, що відображається на відкритості осно-
вної структури» [15]. Автор також наголошує на 
подібності веббруталізму до архітектурного — «це 
все ще нагадування про бруталістичну архітектуру, 
яка не тільки відображалась у використанні сирих 
матеріалів, але й у своїй соціальній меті». З приво-
ду появи антидизайну автор пояснює, що «основні 
причини, чому дизайнери використовують антиди-
зайн, — привернути увагу до того, що вони можуть 
бути провокативними» [15]. 

Деконструктивізм як відповідь звичному дизай-
ну, «гарним» інтерфейсам, спроба переосмислити 
вебдизайн, по-новому його подати. Вебдизайн ру-
хається до максимальної зручності в користуванні 

та спрощення доступу до кінцевого продукту, якщо 
він реалізується через інтернет. Дійсно, це пра-
вильна ціль — допомогти кінцевому користувачеві. 
Але чому ті самі дизайнери висунули протест? 

Одна з причин — подібність. Одна з можливо-
стей надати цю зручність та максимальний доступ 
всім — спільна дизайн-система. Створивши одну 
зручну систему, котра буде знайома користувачеві, 
можна скорочувати час взаємодії за рахунок цієї 
знайомості, і її простіше покращувати. Відповідно, 
по цій системі створити шаблони, які легко адап-
туються під ті самі потреби. Зручно, але як тоді ви-
ділитись? Замінити декілька зображень або форм 
кнопок? Або ж зламати все і зробити брутально, 
деструктивно, помітно і відлякливо? 

Мінімалізм у веббруталізмі як ідейна частина, 
частина UX. Мінімум кроків до досягнення цілі, 
мінімум графічних елементів, піктограм, інколи 
навіть зображень. У свою чергу, в сайтах, які до-
носили свою ідею або ж виконували свою ціль за 
один крок, й існував примітивізм. У ньому цей крок 
виконувався, завдяки максимальному спрощенню 
структури сайту, до декількох рядків коду та корот-
кого повідомлення. Дії обмежували максимально 

— відвідати і побачити.
Веббруталізм використовував методи анти-

дизайну та ставав повністю на противагу user 
centered design, а з іншого боку — схилявся до домі-
нування функції над формою. Або ж взагалі рухав-
ся до максимального спрощення, до примітивного. 
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Список категорій:
- Візитка, особисті сайти-портфоліо;
- Студія, до яких будуть відноситись сайти дизайн-студій, видавництв та інші креативні 
індустрії;

- Розважальний, до якого будуть відноситись розважальний контент, гумор, сатира, гра;
- Послуги, надають різного роду послуги;
- Промо, до якого будуть лендинги подій, цифрових продуктів і тд.;
- Інформаційний, розміщують різного роду інформаційний контент, новини, статті;
- Е-commerce, сайти для продажу, комерційні сайти;
- Сервіси, сайти-сервіси;
- Інші, відмінні від класифікації

Кількість сайтів загалом 1599:
• 2014–2015 — 13 (12/1)
• 2016 — 360
• 2017 — 570
• 2018–2019 — 656 (643/13)

2014–2015 2016 2017 2018–2019

Візитки

Категорія

1074

393

361

361

61

21

521

711

7-

Непрацюючі

Інформаційний

Розважальні

Послуга

Промо

Редизайн

Студія

E-commerce

132

61

52

60

27

50

43

119

21

166(5)

100

55(3)

74

25

25(1)

22

137(2)

19(1)

ХРОНОЛОГІЯ

Де існував і розвивався веббруталізм? Чи він так і залишався в межах сайтів-візиток 
і розваг, або ж застосовувався в серйозних комерційних проєктах як прояв сміливо-
сті? Описаний період — 2014-2019-й, оскільки це роки активного існування ресурсу 
brutalistwebsites. 
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У результаті аналізу можна дійти висновків, що 
веббруталізм домінував у сайтах-візитках, яких 
з-поміж 1599-ти сайтів було 415. І здебільшого 
вони належали дизайнерам або митцям. Також 
часто зустрічались в особистостей, пов’язаних із 
сучасним мистецтвом, або ж це були сайти галерей. 
Певною мірою сучасне мистецтво можна вважа-
ти способом висміяти реальність, як і веббрута-
лізм, який у своїй основі не намагається нікому 
подобатись, часто висміюючи сучасні методи та 
правила вебдизайну. Хоча деякі митці робили ці 
сайти, не замислюючись або не додавши себе до 
цього бруталістичного руху. Але філософія брута-
лізму будувалася на цій відстороненості, митець 
і бруталізм могли один одного взаємно доповнити. 
Тобто, явище веббруталізму є чимось більшим, ніж 
тренд. Можливо, це і є прояв мистецтва в межах 
вебдизайну.

Також бруталістичний сайт концентрує увагу 
на головному, що помічається у більш складних 
завданнях — портали новин, магазинів з великим 
асортиментом, лендинґи світових подій.

Багато сайтів розробили редизайн або ж зовсім 
не працюють, що може свідчити про тимчасовість 
використання веббруталізму, на короткий промі-
жок часу, тому що сприймали його як «тренд».

НАПРЯМИ

Примітивізм
У період 2014-2015 років вебсайти, які зараз 

можна описати як примітивні, сприймались як 
брутальні, були його початком. В основному сай-
ти належали вебдизайнерам, фронтенд-розроб-
никам або ж загалом розробникам, пов’язаним 
з вебпродуктами. 

Тобто люди, які виконують складніші сайти, що 
можна помітити в портфоліо, навмисно спрощува-
ли власні візитки. Брутальним вважався код, який 
складався тільки з кількох рядків html, відсутній 
css або javascript. Це було основою веббруталізму 
періоду 2014-2015 років. Після деконструкції ве-
ббруталізму такий спосіб «виділитись» уже не був 
таким дієвим. На 2020 рік спосіб свідомого мак-
симального спрощення вебсайту можна вважати 
примітивізмом. 

Примітивізм у вебдизайні — свідоме спрощення 
візуальної мови дизайнера, методом обмеження 
базовими функціями веброзробки в декілька ряд-
ків html-коду. До таких також потрібно зарахувати 
відмову від CSS і JS. 

Не всі сайти з початкового бруталізму можна 
зарахувати до примітивізму, здебільшого це були 
сайти-візитки. Цей стиль міг повністю сконцен-
трувати увагу на дизайнерові як особистості, що 
демонструє свою майстерність тільки за допомо-
гою робіт, уникаючи зайвих слів. Але зарахувати 
дизайнера до примітивістів тільки тому, що він 
створив вебсайт з кількох рядків коду, не можна. 
Це свідоме спрощення візуальної мови, тобто ди-
зайнер має мати можливість створити щось більш 
комплексне, складніше, щоби піти на це «свідоме 
спрощення». 

Паралельно в той період формувались саме 
бруталістичний вигляд та ідеї, у більш складних 
сайтах, ніж візитки того періоду.

Деконструктивізм
Деконструктивне може бути унікальним, що 

проявляється у свободі порушення правил, свободі 
самовираження. Цією свободою просякнутий весь 
веббруталізм. Але як, позиціонуючи себе як сирий 
та функціональний, з’явилася деконструкція? За 
період 2016-2018 року веббруталізм виявляє саме 
брутальність, що допомогло набути йому образу 
деконструктивного. 

Деконструктивний сайт не ставить перед собою 
ціль допомогти користувачеві чи взагалі сподоба-
тись йому. Складається враження, що і сайту, і його 
власникові була байдужою думка користувача. Од-
на з причин, чому взагалі у веббруталізмі з’явила-
ся деконструкція, — подібність. Деконструктивне, 
у свою чергу, було інструментом боротьби з нею. 

Деконструкція у вебдизайні — свідома відмова 
від чинних правил, а точніше, стиль скерований 
протидіяти їм, основа протестного у веббруталізмі. 
Деконструкція також могла мати примітку «ugly», 
що є дуже суб’єктивним.

Максимально деконструктивного, коли втрача-
ється розуміння, яка мета цього вебсайту, в брута-
лізмі було мало. Саме такі випадки можна розгля-
дати як «антидизайн», коли вебсайт відмовлявся 
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від понять не тільки зрозумілого дизайну та ко-
ристувацького досвіду, а від дизайну загалом. Вар-
то зауважити, що майже кожен сайт є зрозумілим 
або дає можливість розібратися.

Бруталістичний
Бруталістична архітектура ідейно та візу-

ально лягла в  основу більшості сайтів ресурсу 
brutalistwebsites. Її вигляд утилітарний, з масив-
ними зображеннями, інтерфейс спрощений на ко-
ристь контенту, але в свою чергу, бруталізм є функ-
ціональним. Сайти не виглядали мінімалістично, 
але використовували принципи мінімалізму — ви-
конати завдання, задіявши мінімальну кількість 
способів. Бруталістичний вебдизайн міг виглядати 
подібно, не обмежувався відсутністю анімації, як-
от ранній бруталізм, має зручний user experience, 
але візуалізує це в більш грубій формі.

Бруталістичний вебдизайн є основною части-
ною ресурсу brutalistwebsites. Бруталістичний — 
спрощений, грубий, концентрує увагу на основно-
му, наслідує принципи бруталістичної архітектури.

Пуристи, UX-мінімалісти, анти-істи
 Паскаль Девіль для статті «Роздвоєння 

бруталізму в дизайні та розробці» описує дизайне-
рів, які працюють з веббруталізмом, — «пуристи 
наполегливо посилаються на архітектурні характе-
ристики веббруталізму, такі як концепція «Truth to 
materials» і використання найпростіших доступних 
елементів розмітки. UX-мінімалісти, навпаки, вва-
жають ефективність і продуктивність основною 
рушійною силою веббруталізму і навіть вважають, 
що радикальне обмеження можливостей може 
підвищити конверсію. «Анти-істи» або художники 
розглядають вебдизайн як (все ще) недооцінену 
форму мистецтва і не виявляють особливої поваги 
до статус-кво і переважно пишуть негативні відгу-
ки» [20].  

Можна припустити, що якщо в одній системі 
пропонують поділ дизайнерів, які займаються 
бруталістичним дизайном, то в  цій роботі про-
понується розглядати дизайнера як будь-якого 
користувача, тобто навіть якщо це аутсайдер чи 
професійний дизайнер. Фінальний результат, його 
сайт, говорить про приналежність до одного або 
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іншого стилю. Хоча на це припущення стаття також 
має відповідь, що «ймовірно, нам слід привласнити 
різним стилям різні назви. Вважаю, що це було б 
досить незручно для безлічі людей. Домени були 
куплені, нагороди присуджені, статті написані, але 
здається, що зводити в єдину назву стало занадто 
обмеженим» [20]. Враховуючи, що бруталізм не 
стоїть на місці, можна написати нові статті, дати 
нові нагороди, вивести нові стилі та розвивати їх. 
Бруталізм як явище зробило свій внесок — вебди-
зайн став сміливішим.

Шаблонне у веббруталізмі
Бруталізм позиціонувався як прояв індивіду-

альності, але з часом тут також з’явилися шаблонні 
вирішення. Для того, щоб працювати в цьому стилі 
до появи бруталістичних шаблонів, потрібні були 
знання розробки вебсайтів. Вебконструктори ви-
рішили це, і веббруталізм став доступний масово.

Конструктор Cargo надає бруталістичні ша-
блони «будь-якого розміру або настрою» []. І чи 
можна вважати це проблемою, що бруталізм, 
який був способом виділитись, зараз може бути 
використаний як шаблон? Якщо користувач на-
віть використає бруталістичний шаблон, він все ж 
виділяється на тлі більш популярних сервісів з ша-
блонами, такими як Wix або Squarespace, більш 
спрямовані на приємні вебсторінки, які не є сири-
ми і такими не видаються. Ресурс, який не надає 
шаблонів, але мотивує творити більш відкрито, є 
Readymag. У розділі із сайтами, зробленими за 
допомогою цих конструкторів, помітно спадкоємці 
brutalistwebsites. 

Якщо раніше, щоби сайт був бруталістичний, він 
мав мати і бруталістичний код, написаний вручну, 
то зараз цих обмежень немає. Конструктори дають 
змогу видозмінювати шаблони, що відв’язує від об-
раного вирішення на користь виділитись. Потрібна 
тільки сміливість, не боятись змінити подану си-
стему у вигляді вебсторінки. Після деконструкції 
такі поняття як обмеження вже не були частиною 
бруталізму. Тим паче, Cargo будує шаблони саме 
бруталістичні, оскільки переважно інтерфейси цих 
сайтів були схожі, і сама побудова взаємодії теж. Це 
наводить на думку, що проявом унікальності в бру-
талізмі може залишитися тільки деконструктивне.
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ВИСНОВКИ

Використати бруталістичний шаблон, і сайт буде виділятись, хоча б на фоні більш ма-
сових, комерційних, привітних. Розробити свій власний дизайн у конструкторі або ж 
бути вірним початковій ідеї, та продовжити створювати вебсайти вручну в редакторі. 
Освоїти деконструктивне — його навряд чи вийде замкнути в шаблоні. Зрозуміти при-
мітивізм. Веббруталізм, котрий спочатку розвивався в межах різних стилів, з часом 
трансформувався в явище веббруталізму, дав можливості цим стилям розвиватись 
далі, не тільки в технічному плані. Бруталізм зробив їх доступними, треба бути тільки 
відкритим до цього. 

Список використаних джерел:



Image of taste synesthesia in illustration
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Анотація

У статті представлено дослідження способів зображення синестезії смаку та її вплив на по-
дальшу візуалізацію в ілюстрації. Головна мета — визначити характерні риси, що доповнюють 
і роблять ілюстрацію більш емоційною. Проаналізовано зображення синестезії на основі дитя-
чих книг про  органи чуття. Під час тестування виявлено асоціативні прив’язки дітей до смаку 
та надання йому візуальної форми. На основі дослідження визначено методи та прийоми ілю-
страції, які допомагають розширити та поглибити сприйняття смаку. 

Anotation

The article presents a study of ways of depicting taste synesthesia and its influence on further 
visualization in illustration. The main goal is to identify the characteristics that complement and 
make the illustration more emotional. The images of synesthesia are analyzed based on children’s 
books about the sense organs. During testing, children showed associations between taste and 
visual form. Based on the research, methods, and techniques of illustration have been identified 
that help to expand and deepen the perception of taste.
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Наприклад, композитор Олів’є Мессіан [4], 
який, як сам стверджував, використовував 
певні тональності, які викликають асоціації 
з певними кольоровими поєднаннями. Опи-
суючи кольорові акорди, одна нота буде на-
повнена синім кольором, інша буде пов’язана 
з молочно-білим, з додаванням помаранче-
вого кольору та відблисками золотом, інший 
акорд має фіолетові паралельні смуги, також 
буде блідо-сірий з відтінками зеленого та фі-
олетового кольорів [6].

Кожен музичний інструмент викликає в 
уяві специфічну форму, яка підтримує при-
близно однакові характеристики на всіх то-
нах, інтенсивності та тривалості. Відомі різно-
види синестезії, описані різні випадки, коли і 
крок, і тембр впливають на колір. Можна зро-
бити висновок, що музика та кольори мають 

спільну та важливу рису. Музику ми сприйма-
ємо на слух — її ритм, тембр. Колір ми сприй-
маємо візуально, і можна сказати, який він 
легкий, яскравий, надати йому певного від-
тінку. Але і музика, і колір викликають емоції.

Близьким до розуміння синестезії є напря-
мок абстракціонізму в мистецтві, представни-
ком якого є Василь Кандинський. Художник 
мав кольорово-звукову синестезію і дослі-
джував ці відчуття за допомогою живопису, 
намагаючись детально передати свою емо-
ційність і відчуття. Музика відігравала важ-
ливу роль у розвитку абстрактних картин 
В. Кандинського. Показовою була  творчість 
відомого віденського композитора Арнольда 
Шенберга. Він відмовився від тональних і гар-
монійних умов у своїх композиціях так само, 
як В. Кандинський відкинув фігуру чи впізна-
ваний предмет на користь форм, ліній та роз-
біжних кольорів у своєму творі. Він розгорнув 
кольори, лінії, форму та текстуру, щоб створи-
ти ритмічний візуальний досвід, який викли-
кав певну емоцію [2].

Одним із ілюстраторів, який свідомо до-
сягає синестезії в своїх роботах, є бельгій-
ський художник Брехт Еванс [8]. Його остан-
ня книга — «Місто Бельгія» (іл. 2), яка вийшла  
2008 року. 

Це історія про трьох друзів, яким трохи 

Зображення синестезії
Музику і смак можна побачити,  слова відчути на смак, а до запахів доторкнутися, це 
називається синестезія — явище, при якому подразнення несвідомо змушує мозок 
обробляти дані у вигляді кількох відчуттів одночасно: кольором, запахом, смаком, 
текстурою, геометричною формою, звуковою тональністю або розташуванням 
у просторі [4]. Людей із цією особливістю досить мало, але звичайна людина може 
створити власний асоціативний ряд з певними цифрами або ж буквами.

Іл. 1. В. Кандинський. «Композиція VIII», 1923
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більше двадцяти років; вони хочуть зробити 
останню ніч у місті незабутньою, тому блука-
ють по місту, відвідуючи різні заклади, пори-
наючи з головою у навколишній шум. Це іс-
торія про людей, які стоять перед пізнанням 
самих себе, де головні герої перебувають на 
межі свідомого сну та кошмару. 

Головна ідея твору — спроба передати та-
кі емоції, як ейфорія та депресія, якими жи-
вуть персонажі. Ейфорія (іл. 4) була зображе-
на у яскравих та теплих кольорах, так, ніби 
все горить і рухається. У центрі — головний 
персонаж, навколо нього танцюють і розва-
жаються люди в химерних та яскравих ко-
стюмах, вони носять маски або мають дивні 
вирази обличчя. А коли він зображає депре-
сію (іл. 5), то використовує замкнений простір, 
темні кольори, що викликає відчуття диском-
форту. Відчуття, що при ейфорії людина здат-
на на будь-які вчинки, а людина з депресією 
вважає, що всі двері зачинені, і вона залиша-
ється наодинці з собою. Такі відчуття переда-
ються просторово, тобто за допомогою таких 
ефектів дистанція між глядачем та ілюстрація-
ми досить мала, що, у свою чергу, допомагає 
краще відчути атмосферу і настрій персонажа.

Твори із синестетичним змістом є такими 
або тому, що їх створили синестетики, або то-
му, що вони мають потенціал викликати певні 

переживання у глядача. Незважаючи на те, що 
подібні твори не обов’язково викликають си-
нестезію, вони здатні розширити уяву, підви-
щити креативність. Ілюстратори приділяють 
увагу саме емоційній складовій, це спроба 
викликати певні відчуття радості, ейфорії або 
ж протилежні гніву чи страху. Тобто вони ко-
мунікують свої бачення для того, щоб глядач 
міг відчути ті емоції, дивлячись на ілюстрацію. 

Актуальність дослідження синестезії сма-
ку в ілюстрації полягає в обмеженості її візуа-
лізації, оскільки ця тема була поширена серед 
науковців у сфері психології та в абстрактно-
му мистецтві. Щодо ілюстрації виникає низка 
запитань. Чи можемо ми за допомогою пев-
них візуальних засобів, а саме — кольорів, лі-
ній і форм, — викликати у людини відчуття си-
нестезії? Чи має синестезія в ілюстрації бути 
зображена за допомогою абстракції? Оскіль-
ки смак пов’язаний з їжею, чи означає це, що 
ілюструвати його можна, лише малюючи їжу?

Музично-кольорова — тип синестезії, при 
якому звуки автоматично і мимоволі виклика-
ють певні асоціації кольорів у людини. Музи-
ка завжди була пов’язана з кольором нема-
теріальними способами [4]. Тому деякі люди 
бачать музику в формах і кольорах, у них мо-
же бути сприйняття смаку і запаху, в кінчиках 
пальців вони можуть навіть відчувати текстуру. 

Іл. 2. Брехт Еванс. «Місто Бельгія», 2008
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Ці синестетичні переживання автоматичні та 
мимовільні. Але увага до слуху потрібна, щоб 
сприймати це свідомо. Подібно до графем-
но-кольорової синестезії, кольори відповіда-
ють певним звукам. Ці кольори залишаються 
однаковими, але відрізняються серед сине-
стетиків. Різні джерела звуку можуть виклика-
ти синестезію. Не тільки музика запускає хро-
местезію, також звуки природи, які створюють 
птахи, тварини, вода, собачий гавкіт і голо-
си інших людей можуть викликати сприйнят-
тя кольорів і форм. Також неприємні звуки, 
такі як шум автомобілів, літаків, будівельних 
майданчиків і сирен, можуть мати візуаль-
ний ефект [4].

Графемно-кольорова синестезія — при 
ній графеми (літери, склади, ієрогліфи) або 
слова асоціюються з певними кольорами. Зо-
крема, фактори, що впливають на синестетич-
ну відповідність графемокольорам, пов’язані 
з декількома властивостями графеми: візуаль-
на форма, звук, значення чи поняття, частота 
графеми, звичайність (позиції в послідовно-
сті графем) і пам’ять, пов’язана з графемами. 
Люди відчувають слова та букви на дотик або 
бачать їх кольоровими навіть тоді, коли вони 
надруковані чорною фарбою [5].

Кінетико-слухова синестезія — здатність 
«чути» звуки, дивлячись на беззвучний візу-
альний ряд. Як показало недавнє досліджен-
ня, існує, наприклад, чимало людей, здатних 
«чути» gif [5].

Іл 3. «Буба» та «кікі»

Найбільш відомий тест на си-
нестезію «буба» та «кікі» [3] (іл. 1), 
який провів Вольфган Келер 1929 
року, тест видозмінив 2001 року 
В. Рамачандран і Е. Хаббард [3]. 
У цьому тестуванні люди назива-
ли першу фігуру «буба», а другу —  
«кікі». Так, плавна форма останньої 
фігури дуже схожа за звучанням 
і виглядом на слово «буба». Саме 
із цього починається формування 
метафор у людини. Ми проаналі-
зуємо поширені види синестезії.
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Говорячи про смакову синестезію, слід 
приділити особливу увагу тому факту, що цей 
вид синестезії має такі типи: зорово-смакова, 
смако-зорова, слухо-смакова, смако-слухо-
ва, дотиково-смакова, смако-дотикова, нюхо-
во-смакова, смако-нюхова [5]. Отже, якщо 
розглядати тему смаку, варто додати і запах, 
оскільки ці два органи чуття тісно пов’язані 
між собою. Смак і запах відрізняються від ін-
ших чуттів тим, що засновані на хімічній ос-
нові — тобто використовують розчинення хі-
мічних молекул у смакових рецепторах язика 
або слизових оболонок носа і горла, на відмі-
ну від зору, дотику і слуху [5].  

Лексико-смакова синестезія — ще одна 
форма синестезії, при якій люди відчувають 
фантомні смаки, коли чують, говорять, читають 
чи думають про слова. Люди з лексико-сма-
ковою синестезією відчувають смак кожного 
слова, яке вони читають, говорять, чують [5]. 
Графеми зазвичай визначають колір, фонеми, 
як правило, викликають синестетичний смак. 
Однак синестетичні смаки виникають як для 
промовлених, так і для написаних слів. Сине-
стетичні смаки більш специфічні, ніж такі, як 
солоний або гіркий [5].  

Більшість слухачів, як правило, асоціюють 
вищі тони з яскравішими та світлішими кольо-
рами, а нижчі звуки — з темнішими тонами. 
На такому базовому рівні це може свідчити 
про спільну асоціацію, присутню у більшості 
дорослих, між звуком і кольором. Синестезія 

сприяє кращому запам’ятовуванню інформації. 
Не кожне слово викликає смак. Як і сине-

стезія графем, які точно описують свої кольо-
рові переживання, смакові синестетики також 
точно описують їх смаки. Однак, на відміну від 
синестезії графеми, початкова літера не має 
особливого статусу. Тобто слова, що мають 
ту саму першу букву, як правило, не викли-
кають однакового смаку. Однак існує багато 
звукових і смислових зв’язків між ініціюваль-
ним словом та назвою їжі, що сприймається 
як синестетичний смак [6]. Одне слово може 
викликати дискомфорт у людини із синесте-
зією, тому вони навмисно уникають його ви-
користання у буденному житті.

Смак
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Коли хтось каже, що сир “гострий”, а на до-
тик сир м’який, то чому ми називаємо смаки 
гострими? Ви можете відповісти, що це просто 
метафора, але чому ви використовуєте так-
тильний прикметник для відчуття смаку? Ана-
лізуючи асоціативні враження людей, а са-
ме — щодо теми смаку, проводячи перелік 
смакових метафор, можна зрозуміти, як люди 
уявляють кислі, гіркі, гострі або солодкі сма-
ки. За дослідженням В. Рамачандрана [5], для 
кожного синестетика це формує власний дос-
від. У такому випадку допомагає застосування 
метафор, тому було проведено аудит метафор 
про смак, при цьому варто зазначити, що для 
кожної національності ця гра слів може мати 
своє значення [2]. 

Досить часто можна почути вислови 
«яскрава музика», «солодкий колір», «кисле 
лице»; навіть у такому контексті ми легко зро-
зуміємо, про що йдеться.

Це використання метафор, яке дуже подіб-
не до бачення синестетиків, тому навіть неси-
нестетики мають здатність пов’язувати, зда-
валося б, непоєднувані речі. У житті людини 
присутній поділ на суб’єктивні та об’єктив-
ні речі. І кожен дотримується своєї суб’єктив-
ної точки зору, що, в свою чергу, ставить лю-
дей у суспільні рамки, створюючи правила. 
Оскільки метафора поєднує розум і уяву, си-
стема, на якій базується реальність, частко-
во є образною. Під впливом соціальної куль-
тури творчість не є суто емоційною, вона має 

Метафора та ілюстрація

Іл. 5. Девід Бонацци

Іл. 4. Курт Райс. 2017
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і раціональний характер. Тому метафоричність 
допомагає образно зрозуміти одну річ з точ-
ки зору іншої. 

Смакові метафори відрізняються віднос-
ною сталістю в часі, що виділяє цю метафо-
ру серед інших, оскільки смакові відчуття 
людини характеризуються певною стабільні-
стю, тому розглянемо приклади смаку і сма-
кового забарвлення. Основними є такі: со-
лодкий, гіркий, солоний та кислий. Кожен із 
цих смаків несе різне емоційне навантажен-
ня у метафорах. 

Солоний у метафорах містить більш нега-
тивний або ж сумний сенс, також акцентуєть-
ся увага на містичних властивостях солі, яка в 
давнину вважалася способом захисту від не-
гативу або ж демонічних істот. Метафори, які 
використовують солоне забарвлення: насоли-
ти кому-небудь, у перемоги солоний смак, со-
лона правда життя.

Солодкі смаки асоціюються з позитивни-
ми та радісними емоціями: солодкий подару-
нок, солодкий приз, солодка мелодія, солодке 
життя, солодка помста, солодкий сон, солод-
кий присмак перемоги, солодкі слова. 

Гіркий смак — це відчуття чогось непри-
ємного: гірка правда, гіркий осад, гіркий дос-
від, гірка доля. Або ж усім відоме «Гірко!» на 
весіллях.

Кислий класифікується як сумний або 
втомлений. Наприклад: кисла фізіономія, 
втомлений, як вичавлений лимон.

П’ятим називають смак «умамі». Описати 
його доволі складно, найбільш вдалою є наз-
ва «приємний пікантний смак» або «дивовиж-
ний смак», тому що умамі надає страві більш 
глибокого та насиченого смаку. Цей смак асо-
ціюється з м’ясними, рибними та деякими ово-
чевими. Його можливо поєднувати з будь-яки-
ми іншими смаками.

Українським зразком роботи з візуалізаці-
єю відчуттів є твори студії «Аґрафка», а саме — 
книга «Голосно, тихо, пошепки» [7] (іл. 6, 7), де 
можна помітити використання графемно-ко-
льорової та музично-кольорової синестезії. 

Іл. 6, Творча майстерня «Аґрафка». «Голосно, тихо, пошепки». 2017

Іл. 7. Творча майстерня «Аґрафка». «Голосно, тихо, пошепки». 2017
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Автори поставили перед собою ціль візуа-
лізувати звук. Книга відображає сприйняття 
людиною звуків і музики за допомогою ілю-
страції. Книга без історії і головних персона-
жів, що є дуже актуальним у сучасній ілюстра-
ції, оскільки головна увага звертається саме 
на ілюстрацію.

 Тут можна побачити, як грають різні ін-
струменти, якими звуками наповнені будин-
ки, тут порівняння найгучнішого звуку у сві-
ті, як саме сприймають звук різні тварини. І 
що є дуже важливим — як спілкуються люди, 
які не чують або чують погано. «Аґрафка» ви-
користала чудові візуальні засоби для пере-
давання звуку, поєднавши з ним важливі за-
питання. У багатьох дитячих книгах про смак 
ілюструється їжа, але книгу польської ілюстра-
торки Аґати Крулак «Торти, печиво та інше» [1] 
(іл. 8, 9) можна розглядати як зразок застосу-
вання синестезійних відчуттів за допомогою 
ілюстрації. Це книга рецептів з дитинства ав-
торки, де страви проілюстровано досить спро-
щено: кольоровим олівцем, вони з легкістю 
впізнаються, вони виглядають по-дитячому, 
що викликає відчуття теплоти й душевності. 
Досить спокійна кольорова гама, з кольоро-
вими акцентами, як правило, все яскравіше 

зображалися десерти з використанням аплі-
кації, що надавало солодким стравам більш 
святкового настрою. Текстури, які створює 
аплікація, стимулюють бажання розглядати 
та торкатися сторінок книги. Спрощені фор-
ми страв з акцентами на їх особливостях: аб-
страктні форми підкреслені лінійно звичайним 
олівцем, як, наприклад, на розвороті з млин-
цем, так і на розвороті з гарячим шоколадом; 
аромат, який просто зображений графічно, і 
підтікання на горнятку передає відчуття гаря-
чого, чогось домашнього і затишного. У книзі 
не використовуються сильні контрасти кольо-
рів. Людина, яка читає цю книгу, дивлячись на 
ілюстрації, може тільки уявити фінальний ре-
зультат приготування, і в неї є можливість уя-
вити це так, як вона хоче, і не прив’язувати-
ся до результату.

Також у книзі використана фотографія ілю-
строваної страви або яскравої події з жит-
тя авторки. Ці фотографії можуть викликати 
певну ностальгію. У книзі поєднані друковані 
шрифти з рукописними, також друковані мо-
жуть бути підкреслені кольоровими олівцями. 
Друковані шрифти та вільні позначки на сто-
рінках додають їм певного життя. Ці всі при-
йоми в першу чергу відрізняють цю книгу від 

Іл. 8. Аґата Крулак. «Торти, печиво та інше» Іл. 9. Аґата Крулак. «Торти, печиво та інше»
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звичайних збірників рецептів.
Якщо говорити про загальне враження, то 

ця робота має щось особливе, що залишає її 
в пам’яті, виникає бажання не просто поста-
вити її на полицю, але користуватися. Мож-
на зробити висновок, що кожен ілюстратор 
користується власними інструментами і тех-
ніками залежно від того, яку синестезію він 
намагається викликати. Це аналізування за-
гальних методів: колір, форма, шрифт і тексту-
ри, емоція, які пов’язані з психологічними до-
слідами синестезії. 

Формування асоціативного характеру або 
прояви самої синестезії виникають у дитин-
стві. Оскільки діти більш яскраво і глибоко 
відчувають навколишній світ, вони краще пе-
редають свої емоції. Тому увага була сфоку-
сована на їхніх знаннях про смак та причини 
появи певних асоціацій до смаку. В опиту-
ванні брали участь діти віком від 7-ми до 12-
ти років. Опитування проводилося і в режи-
мі інтерв’ю, і у фокус-групах до 5-ти людей 
в кожній. Учасники були проінформовані, що 
тест займе приблизно пів години. Дітям на-
давали комплект кольорових аркушів і окре-
мо — зображення фігур. З більшістю ми об-
говорювали запитання усно, при цьому, коли 
опитування проводилося у фокус-групах, діти 
могли обговорити між собою свій вибір і зга-
дати свій досвід з певними смаками.

Здебільшого це були порівняльні тести 
про співвідношення кольорів та форм, але, 

Опитування

оскільки дітям вільніше і комфортніше було 
обговорювати свої враження, більшість запи-
тань обговорювалась усно. Було обрано таку 
форму запитань: «Провести відповідність між 
смаком, фігурою та кольором», «Яким кольо-
ром можна намалювати кислий, солодкий, гір-
кий, гострий, солоний?»

Основними співвідношеннями між кольо-
рами та формами, які обирали діти, були та-
кі: солодкий — коло і пляма, рожевий колір; 
кислий — овал та трикутник, жовтий і зеле-
ний кольори; гіркий — трикутники, зелений; 
солоний — квадрат, блакитний, сірий (іл. 8). 

При спілкуванні наживо діти більш охоче 
розповідали про свої відчуття і вибір саме та-
ких форм і кольорів. Якщо звернутися до по-
яснення солодкого, то вони переважно асо-
ціювали круглу та гостру форми з тортами, 
солодкою ватою або жуйками. Відчуття спо-
кою та теплоти. Респондент 1: «Бо він приєм-
ний, ніби хмарка, і смачний». На запитання 
«Що, крім їжі, може бути солодким?» [8] рес-
пондент 2 відповів: «Солодкі сни» [9].

Коли говорили про солоний смак, у дітей 
одразу виникала асоціація з морем, швидше 
за все такий вплив мало саме слово, уже потім 
прив’язалися їхні асоціації. Перевага надава-
лася статичним формам і холодним кольорам.

Для деяких дітей поняття гострого та кис-
лого були досить схожими, проте при зга-
дуванні про кисле можна було спостерігати 
не тільки вибір дітей серед фігур і кольорів, 
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а й зміни в їхньому виразі обличчя. Респон-
дент 1: «Кислий лимон, апельсин, кругла фор-
ма і жовтий колір» [8].

 Тож овальна форма жовтого кольору асо-
ціювалась одразу з лимоном. Респондент 2: 
«Кисле, воно найбільше викликає емоції на мо-
єму обличчі, от цукерка «Кислинка» з лимоном, 
я кривлюсь від неї…» [9]. Якщо аналізувати 
реакції дітей, то найбільш яскраво та емоцій-
но вони реагували на солодкі та кислі смаки.

Щодо гірких смаків найяскравішою була 
відповідь Респондента 3: «Гіркий — це темні 
кольори і форма клякси…». На запитання «Чо-
му клякса?» вона відповіла: «Бо вона гірка і ду-
же схожа на ліки, а ще гіркими можуть бути ли-
сточки з дерев...» [10].

Діти можуть висловлювати послідовні емо-
ційні реакції на кольори у віці 5-6 років. Коли 
їх запитують: «Як ви відчуваєте цей колір?», 
вони, як правило, пов’язують яскраві кольо-
ри з позитивними емоціями, наприклад: по-
маранчевий, рожевий, червоний; а негативні 
емоції — темними або ахроматичними кольо-
рами, наприклад, коричневий, чорний, сірий.

Іл. 10. Опитування
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У ході дослідження було отримано кольори та форми для обраних 
смаків, використовуючи кольорову палітру та фігури з різними відтін-
ками насиченості та яскравості. За допомогою певних кольорів і фігур 
ми маємо змогу викликати у читача певні синестезійні відчуття смаку, 
у дітей це відбувається швидше, оскільки вони не замислюються над 
своїми думками. Існував зв’язок між емоціями та природою синесте-
тичного кольору: смаки, які викликали приємні відчуття або спогади 
мали світліший та насиченіший колір, в той час, коли неприємні смаки 
були темнішими та менш насиченими. Результати дослідження пока-
зують, що при зображенні в ілюстрації певних форм і кольорів, мож-
ливо викликати у людини синестетичний досвід, який пов’язаний зі 
смаком. Це розширює методи створення ілюстрації у майбутньому.
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Образно-мовна специфіка трансформації 
анімованої типографіки на сайтах-візитках

Figurative transformation characteristics of 
animated typography on business card websites

Марія Костовська

Maria Kostovska

У статті розглянуто явище кінетичної типографіки та методи її інтегра-

ції у вебсередовище. Проаналізовано способи трансформації анімо-

ваного тексту на сторінках на прикладі сайтів-візиток. Виявлено, які із 

цих способів використовуються для подання образу. Визначено осо-

бливості візуально-смислових зв’язків і методи проєктування значення. 

Виділено основні принципи образотворення анімованої типографіки.

Ключові слова: кінетична типографіка, символ, графема, сайт-візитка, 

дизайн інтерфейсів, цифрова анімація.

This article describes the phenomena of kinetic typography and methods 

of its integration into the web medium. The transformation patterns of 

animated text based on business card websites are analyzed. The ways of 

representing the image in these patterns are revealed. The characteristics 

of visual-symbolic connections and design of meaning are defi ned. The 

article highlights main fi gurative principles of animated typography.

Key words: kinetic typography, symbol, grapheme, business card website, 

interface design, digital animation.Іл
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і знаком, адже саме рух робить його активним 

інструментом комунікації. Крім того, у більшо-

сті мов не існує прямого зв’язку між формою 

та значенням слова. У випадку з анімованою 

типографікою, як пишуть автори «Типографі-

ки у русі» [1], текст виступає як дворівнева 

система кодування інформації: через умов-

ні знаки (букви) і візуальний контекст (зміна 

кольору, принцип взаємодії). Таким чином, ру-

хомий шрифт бере на себе роль інтерпрета-

тора змісту. Усуваючи прірву між користува-

чем і автором, така типографіка попередньо 

«перетравлює» зміст відповідно до уподобань 

дизайнера у обраний ним спосіб. Типографіч-

ний рух додає тексту ще один інтерпретацій-

ний шар, який повинен бути «переглянутий», 

а не просто «прочитаний» [1, с. 1815].

Отже, анімація має великий потенціал у по-

шуку вирішень, на які неспроможні статич-

ні вебсторінки. Проте, проаналізувавши сай-

ти з рухомою типографікою, нерідко бачимо 

протилежне: красива декоративна річ, що 

заважає користувачеві та псує досвід його 

До шістдесятих років XX століття 

шрифт сприймався як винятково ста-

тична одиниця. З розвитком техноло-

гій в галузі кінематографії та анімації, типо-

графіка починає рухатись, згасати, стрибати, 

зрештою, — розповідати історії. Тривалий час 

кінетична (рухома) типографіка асоціювалась 

переважно із сферою кіно, а саме — з титра-

ми, які перестали бути додатками до відео-

рядка і почали самостійно існувати та налаш-

товувати глядача, а не змушувати нудьгувати 

під час появи прізвищ. У наш час рухомі слова 

постійно з’являються в промороликах і рекла-

мі для підсилення звукового рядка (або при 

його відсутності). Що ж до інтерфейсів сайтів, 

тут також не обійшлося без анімованої типо-

графіки, адже ми знаємо, що все, що рухаєть-

ся, привертає увагу. Але чи все, що привер-

тає увагу, насправді є цінним? Переглядаючи 

вебсторінки, дуже часто можна зустріти ру-

хому типографіку, яка просто відволікає від 

потрібної інформації. Невідповідне викори-

стання анімації призводить до розходження 

образу і сенсу та зменшує ефективність ані-

мованого тексту, оскільки візуальне оформ-

лення суперечить значенню слова. Такі еле-

менти ще й досі залишаються недостатньо 

продуманими, або ж взагалі «п’ятим» коле-

сом у структурі сайту.

Переглянувши дослідження про анімовану 

типографіку, можна зробити висновок, що 

більшість з них — про кіно та рекламу, зрід-

ка зачіпаючи дизайн інтерфейсів чи врахову-

ючи лексику та семіотику. Але важливим є те, 

що анімований текст є водночас і картинкою, Іл. 1.  Juliya Slanchak «Semantic typography»
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взаємодії. Яким же чином спосіб трансформа-

ції тексту може бути пов’язаним з його смис-

ловим навантаженням?

Способи інтеграції
Перш ніж приступати до розгляду анімова-

ної типографіки, потрібно дослідити, як саме 

вона може інтегруватись у вебсторінки. Най-

краще це зробити на прикладі сайтів-візи-

ток. Сайт-візитка — невеликий ресурс, що пе-

реважно складається з декількох сторінок, 

які містять основну інформацію про органі-

зацію/особу та її діяльність. Такі сайти не пе-

ренавантажені кількістю інформації (на від-

міну від, скажімо, онлайн-магазинів), зайвою 

рекламою та складною архітектурою. Щоби 

виділитися серед конкурентів, на сайтах-ві-

зитках часто можна побачити динамічну вер-

стку, експериментальні сітки, цікаві ефекти та 

взаємодію з глядачем. У зв’язку з популярніс-

тю кінетичної типографіки, сайти-портфоліо 

та сайти-візитки були першими, хто почав до-

давати анімований текст до себе на сторінки.

З одного боку, пріоритет UX-дизайну — не 

зловживати часом користувача, робити вер-

стку максимально оптимізованою та зрозумі-

лою. Щодня кількість доступної нам інформа-

ції зростає, і людина не буде витрачати цінні 

хвилини на спроби зрозуміти, як працюють 

нові елементи чи шукати потрібну вкладку. 

Вона просто закриє цей сайт і перейде на 

новий. Однак, оскільки більшість дизайнерів 

усвідомлюють принципи організації та вза-

ємодії інтерфейсів, і зараз насправді мало 

нових сайтів, які б цим принципам не відпо-

відали. У результаті — маємо красиві й зручні 

сайти, які часто повторюються, але не «чіпля-

ють», виглядають однаковими і беззмістов-

ними. Здавалося б, коли інформації і так за-

багато, часозатратність вебелементів мала б 

заважати, але як ми можемо насолоджуватись 

побаченим, якщо не затримуємось на ньому?

Однак в анімованій типографіці, на відміну 

від реклами чи моушн-дизайну, рух застосо-

вується не для здобуття уваги чи пояснення, 

а для введення додаткових елементів у про-

цес комунікації, до залучення користувача 

у цей процес. Тобто грамотно передане ані-

моване повідомлення — це візуальна репре-

зентація фрази «Поспішай повільно».

Іл. 2.  Syddharth Mate «36 days of kinetic type»



14.3

164 Костовська Марія

Незважаючи на популярність динамічних сто-

рінок, рухомими елементами переважно ви-

ступають фігури, списки, випадні вікна, відже-

ти, вбудовані відео, кнопки. Проаналізувавши 

сайти-візитки, у яких була використана анімо-

вана типографіка, можна зауважити, що по-

части у них бракує зв’язку анімації та сенсу, 

який вона створює для обраного слова. Пе-

ренавантаження нетиповими прокручування-

ми слів, спотворена візуальна ієрархія внас-

лідок акцентування на рухомих текстових 

елементах, хаотичність і нечитабельність — 

це наслідки необґрунтованих типографічних 

анімацій. 

Що ж можна назвати анімованою типографі-

кою на вебсторінці? Не весь текст, що змінює 

своє розташування у просторі, є кінетичним. 

Інакше можна було б зайти на, скажімо, сайт 

Adidas (adidas.net.ua), прокрутити сторінку чи 

навести стрілку — і текст змінюється, зникає 

і з’являється, а отже, він кінетичний. 

Іл. 3.  Типографіка у 3D середовищі на сайті Uncanney Walley

По-перше, треба відрізнити статичну типо-

графіку від рухомої. Статична, або «вклеєна» 

в код сторінки, нагадує текст газети, хіба що 

цифрової. Неінтерактивна, але може містити 

посилання на іншу сторінку сайту. У тексті не 

змінюється відступ між буквами, накреслен-

ня та інші типографічні елементи. 

По-друге, зрозуміти, що відбувається після 

анімації тексту або яким було його значення. 

Якщо, наприклад, частини тексту з’являються 

зі зміщенням у часі задля естетики чи кращо-

го прочитання, це не робить його кінетичним. 

І навпаки, коли текст видозмінюється, і така 

зміна призводить до утворення нових асоці-

ацій (не мовний, а візуальний рівень інтер-

претації), можна говорити про кінетику. Зали-

шається питання образності: як, в який спосіб, 

і який результат можна отримати. Досліджен-

ня сайтів, у яких збережена образність типо-

графіки, почалося з пошуку зв’язку між спосо-

бом трансформації та рухомим словом. 

Ці сайти було розділено за типом трансфор-

мації на вбудовані (незалежні від користу-

вача) та інтерактивні. Останні поділено на 

макроінтеракції (рух між елементами) та мі-

кроінтеракції (рух одного елемента). Серед 

них було визначено лише ті способи, які ви-

користовуються з анімацією тексту:

Макроінтеракції:
• горизонтальний рух при прокручуванні;

• ефект паралаксу при прокручуванні;

• поява елементів при прокручуванні; 

• маніпуляція елементами у відтвореній 

реальності.
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Мікроінтеракції:
• обертання при наведенні курсора;

• поява та зникнення елементів при кліку;

• поява/зникнення елементів при 

наведенні курсора.

Вбудована трансформація анімованої типо-

графіки — це зазвичай анімація, що відтворю-

ється одразу ж при завантаженні сторінки. На 

розглянутих прикладах вона може мати поча-

ток і кінець (і розпочатись знову при оновлен-

ні сторінки) або бути зацикленою. У випадку 

з інтерактивною, реакція на тригер (рух ко-

ристувача) повинна бути миттєвою або із за-

тримкою, якщо така затримка є вмотивованою. 

Таким чином, в інтерактивному середовищі 

користувач має можливість сам впливати на 

перебіг подій на сторінці, імпровізувати, диви-

тись «що ж вийде, якщо...». Це залучає його до 

своєрідної гри, створює бажання більше ча-

су затримати увагу на конкретних елементах. 

Вбудована ж анімація, як правило, підсилює 

значення слова за допомогою нього ж самого, 

тобто візуальний супровід по сторінці відбу-

вається не лише за допомогою ієрархії.

Джастін Бейкер, який досліджував анімова-

ну типографіку, описує такі патерни транс-

формації:

Створи/зруйнуй. Типографічні елементи 

можна створити за допомогою перебільшен-

ня розмірів/патернів або ж деконструювати/ 

знищити/розчинити.

Вхід/вихід. Типографіка може з’являтися на 

екрані через перехід, ззовні видимого прямо-

кутника чи з його середини.

Морфінґ. Летерінґ може трансформуватись 

у нетипографічні елементи. Це застосовуєть-

ся для надання метафоричного сенсу або для 

плавного переходу між графічними елемента-

ми. Під час морфінґу змінюється не лише колір 

чи розташування, але й структура елемента.

Іл. 4. 
Взаємодія, активована 

наведенням курсора 
на сайті Useplink
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Оригінальні метафори. Індивідуальні літери 

можуть перебирати якості з реального світу.

Рух по напрямку/дузі. Рух по заданій лінії.

Сторітелінґ. Використання руху для розпові-

ді чи доповнення наративу.

Сигнальний рух. Непомітний маленький рух, 

що попереджає про більший рух [2].

Зображення можна інтерпретувати по-різ-

ному, тоді як з вербальним вираженням усе 

більш однозначно. Саме тому в дизайні інтер-

фейсів не використовують лише картинки, а й 

підписи до них. Але ж як саме часова харак-

теристика впливає на проєктування значен-

ня? У результаті дослідження було виявлено 

такі методи проєктування значення для пере-

давання образно-смислових зв’язків:

Реалізація значення 
через спосіб взаємодії
На відміну від класичної мультиплікаційної 

анімації, анімацію у вебсередовищі може 

активувати користувач. Таким чином, значен-

ня слова може передаватися способом інте-

ракції з ним:

• перенесення об’єкта у реальне 

середовище;

• наділення об’єкта особливостями 

реального світу.

Наприклад, на сайті Uncanny Walley (іл. 3) ми 

наближаємося до тексту при скролі, можемо 

бачити його з різних кутів. При наведенні на 

текст на сайті Twitch (іл. 5) користувач, «торк-

нувшись» до хаотично розташованих слів, 

приводить їх у порядок («bringing method to 

our beloved madness»). 

Реалізація значення 
через типографічні елементи
Текст як фігура використовується не лише як 

частина інтерактивного простору. Оскільки 

людина в першу чергу виокремлює текст як 

семантичну одиницю, спочатку відбувається 

його зчитування, а вже тоді увага переходить 

на другорядні елементи.

Заповнення. Цей компонент діє і як колір 

заливки в ілюстрації, однак тут він, а також 

відтінок, насиченість і прозорість, є динаміч-

ними. Для прикладу, при прокручуванні пози-

цій на сайті Romain Avalle слово «next» по-

ступово втрачає забарвлення з чорного до 

прозорого, ніби віддаляючи нас від попере-

дньої роботи (речі, які далі від нас, — світліші 

за тоном). Angle2 використовує заповнення 

шрифту як спосіб передання тривимірного 

кута і таким чином доповнює значення ви-

разу («look at your product from a different Іл. 5.  Інтерактивна типографіка на сайті Twitch
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angle»). Кількість заповнення регулюється та-

кож параметрами fade-in та fade-out, з яки-

ми елемент поступово зникає чи проявля-

ється (як у прикладі Images із The message 

from Earth (іл. 7), де слово проявляється, ні-

би стара фотографія). Звичайно, і за допомо-

гою символіки самого кольору передається 

образність, адже він має здатність викликати 

фізичну та емоційну відповідь у людини. Як 

бачимо, в анімованій типографіці зазвичай 

фігурує один колір (для кращого зчитування), 

їх можна розділити на теплі (дія, швидкість, 

близькість) та холодні (віддаленість, зникання, 

упевненість).

Контур. Відсутність заливки також має здат-

ність передавати образи. Це своєрідне напов-

нення шрифта, яке ми спеціально забираємо, 

залишаючи при цьому саме слово незмін-

ним. Obyss (іл. 6) скасовує заливку та зали-

шає лише обводку (разом зі зміною накрес-

лення) для передавання швидкої зміни та 

процесу завантаження. Обводка без заливки 

також часто вказує на другорядність візуаль-

ного елемента.

Трекінґ. Значення написаного транслюєть-

ся за допомогою зміни відстані між знаками 

в межах одного слова. Забагато відступу між 

літерами створює ефект ізоляції, і навпаки, 

забагато зближення передає емоцію триво-

ги, незручності. Складніші поєднання різної 

величини трекінґу (за наявності повторення 

слова чи пари слів) здатні утворювати конту-

ри більших фігур.

Динамічне накреслення. Якщо накреслення 

змінюється без участі користувача, ми може-

мо ототожнити слово з реальним предметом 

(наприклад, коли буква всередині слова змі-

нюється з Regular на Bold, і ми думаємо про 

об’єкт, всередині якого виникла опуклість). Як-

що така зміна зумовлена рухом з боку люди-

ни, то часто бере участь у візуальній ієрархії 

вебсторінки (наприклад, Regular переходить 

у Italic при наведенні на один з варіантів).

Іл. 6.  Зміна накреслення та контура на сайті Obyss

Іл. 7.  Зміна заповнення на сайті The message from Earth
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Реалізація значення 
через символи
Передання сенсу можливе також через са-

мі графеми і особливості їх поєднання. Як 

у прикладі з Dedobies (іл. 8), коли при заван-

таженні сторінки повторюються букви слова 

«loading»: loooading > loaaaading > loadddding 

> loadiiing > loadinnng > loadingggg, замість 

звичного нам циркулювання кола чи рядка із 

заповненням.

Одним із способів створення сенсу є також 

його відсутність, або ж асемантичність (не-

можливість виділити лексичну одиницю). Та-

кі конструкції слугують для передавання ха-

осу, безладу, незрозумілості, адже навіть при 

цілковитій нечитабельності тексту ми можемо 

диференціювати букви від інших елементів.

Реалізація значення 
за допомогою часу та руху
Як і будь-який елемент моушн-дизайну, анімо-

вана типографіка має компонент часу. Якщо 

при статичному тексті людина сама контро-

лює ритм прочитання, то тут ми визначаємо 

тривалість перебування тексту на екрані, та-

ким чином передаючи емоції та настрій.

Для передавання спокійніших явищ часовий 

проміжок між ключовими кадрами (key frames) 

збільшується, зменшується кількість про-

міжних кадрів; у переходах застосовуються 

пом’якшення руху (easing). І навпаки, чим швид-

шим має бути рух, тим більше буде проміжних 

кадрів. Таким чином, велика кількість кадрів 

буде ґенерувати емоційні відповіді — злість, 

здивування, напруга, динамічність, а  ма-

ла — млявість, розслабленість, спокій, мир.

В анімованій типографіці найбільше вико-

ристовується рух по заданій лінії (2D- про-

стір) та перспектива і переміщення кадра 

в 3D-площині. Для кращого зчитування са-

мого слова текст зазвичай накладається на 

прості тривимірні моделі, як-от куб, коло чи 

циліндр. При пошуку візуального вирішення 

можна спробувати спростити більш складну 

фігуру, щоб залишалося зчитування і образу, 

і самого слова. 

Серед головних типів руху типографіки виді-

ляємо такі: горизонтальний, вертикальний, по 

діагоналі, коловий, змішаний. Говорячи про 

технічний аспект, текст у 3D-площині «одя-

гається» на фігуру, навіть якщо її контурів 

не видно, тобто він буде рухатися в її межах. 

Наприклад, якщо накласти фрагмент тексту 

на циліндр і запустити коловий рух, він на-

дасть слову значення повторюваності. Вер-

тикальний рух і рух по діагоналі вгору асо-

ціюються з підйомом, піднесенням, і навпаки, 

вертикальний та по діагоналі вниз — із засму-

ченням, негативом. Разом із змішаним типом 

руху часто застосовується масштабування: 

з перспективою (3D) чи без (2D). Переходи 

масштабування можна використовувати для 

передавання швидкого темпу, несподіванки, 

перемикаючись з однієї сцени на іншу. Вико-

ристання перспективи, особливо в інтерак-

тивному середовищі, передає глибину та ство-

рює ілюзію реального середовища.

Проглянувши сайти-візитки, помічаємо, що 

одним з найчастіших методів руху є трансфор-

мація — додавання, від’єднання, повторення, 
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з’єднання, дислокація та інші. Важливим при 

цьому є тип переходу між формами: згасання, 

поява, розчинення, розмитість, ротація і т. д.

Реалізація значення складних 
образів: асоціація і метафора
Пошук образів для створення анімованої ти-

пографіки виходить і зі звернення до мнемо-

ніки (використання пам’яті), і до активної ре-

альності, де інструментом передавання сенсу 

є колір, текстура, форма, пропорції, контраст 

та інші.

Борха Холке, один з небагатьох, хто розгля-

дає цю проблему, пропонує визначитись із 

об’єктом, який планується бути занімованим, 

і почати пошуки концепту. Автор радить пе-

реглянути короткі відео чи ґіфки, які люди або 

світова мережа найчастіше асоціюють із цим 

поняттям. З таких відео можна зробити ви-

сновок про стиль руху або перенести окремі 

фізичні якості на типографіку. Коли з концеп-

том все стає зрозуміло, автор радить зібрати 

референси з уже наявних робіт (мудборд) для 

створення типографічної композиції. Далі він 

рекомендує визначити ціль і середовище для 

такої композиції, і лише після цього перейти 

до етапу створення сюжету [3].

Складання мапи думок (mind mapping) — та-

кож один з ефективних способів у пошуку об-

разів, особливо якщо це абстрактне понят-

тя. Аніматори часто використовують прийом 

«крокодила», коли намагаються без слів пере-

дати суть певного явища. При цьому потрібно 

уявити, що перед вами сидять друзі, і потріб-

но зробити так, щоб вони якнайшвидше здо-

гадалися значення слова. Яким буде цей рух? 

Цікаво, що в більшості випадків найлегше 

зрозуміти явища природи та притаманні їм фі-

зичні властивості, але цей прийом також мож-

на використати на об’єктах, які в реальному 

Іл. 8.  Екран завантаження на сайті Dedobies
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житті не можуть мати таких властивостей 

для створення образу, надання іншого зна-

чення. Під час такого прийому автори часто 

придумують і сам наратив, історію, за допо-

могою якої можна пояснити складні явища 

або навпаки, уникнути банальних вирішень.

Для уникнення таких вирішень застосовують-

ся складніші метафори, при якому глядачеві 

потрібен час для опрацювання побаченого, 

а також звернення до попереднього досві-

ду. Такі метафори охоплюють історичні дані, 

явища, звички, крилаті вислови, попкультуру.

Проаналізувавши анімовану типографіку на 

сайтах, ми побачили, що є чотири основні 

принципи образотворення в типографіці:

• прогресія;

• можливий результат;

• приклад;

• антропоморфізм.

Оскільки в дизайні інтерфейсів дуже важливо 

передати зв’язок між дією користувача і тим, 

що відбулось, в основі анімації типографіки 

часто лежить прогресія, або ж послідовність 

подій, які відбуваються з текстом. Важливим 

при цьому є передавання фізичних власти-

востей предмета (рідкість, в’язкість, блиск, 

крихкість, легкість і т.д). Ці параметри обов’яз-

ково враховуються при анімації: якщо пред-

мет рухається повільно, це наштовхує на дум-

ку про те, що він важкий і навпаки. Тут можна 

виділити два види: пряму (статичний текст 

починає перетворення після певної дії, на-

приклад, скрол чи наведення курсора) і зво-

ротну (фігуратив/абстракція перетворюєть-

ся на читабельну одиницю). На другому місці 

стоять можливі результати, які показують не 

процес, а наслідок певної дії. На відміну від 

першого, де явище має певний розвиток, тут 

більше значення має те, що саме сформуєть-

ся на останньому ключовому кадрі. На тре-

тьому — приклад (з категорії). Оскільки лю-

дина звикла категоризувати і узагальнювати 

явища для полегшення сприйняття, не по-

трібно розповідати про все одразу, достатньо 

показати один з прикладів конкретної групи. 

Іл. 9.  Розкадровка анімованого логотипу при завантаженні на сайті Print24 

Наприклад, для передавання чогось «дикого» 

можна «обрости шерстю», хоча, звичайно, не 

у всіх диких тварин є шерсть, як і не всі тва-

рини, що її мають, є дикими. Крім того, такий 

спосіб є дієвим, якщо на один знак (слово) 

може припадати багато різних асоціацій. Ос-

таннім є антропоморфізм, або ж уподібнен-

ня будь-чого до людини чи перенесення влас-

тивих людині фізичних і психічних ознак на 

тварин, явища природи, предмети [5]. Таким 

чином, текст може бігти, кивати, вітатись, чи 

навіть займатись благодійністю. Загалом, при 

анімуванні тексту ці принципи часто поєдну-

ються для кращого ефекту.

Висновки
Визначивши способи трансформації, а саме — 

вбудовані та інтерактивні, можна спланува-

ти динаміку вебсторінки і способи взаємодії 

користувача з рухомою типографікою. Роз-

міщення (місце появи) рухомого тексту — це, 

з одного боку, залежність між таким текстом 

і фоном, а з іншого боку — його залежність від 

дій користувача. Розуміння того, чи текстова 

анімація буде мати початок і кінець (тригер), 

зацикленість або ж інтерактивність, дає пер-

ший ключ для створення образу. 

Додатковим параметром трансформації є 

і власне типографічні елементи тексту, такі 

як заповнення, контур, трекінґ і динамічне 

накреслення. Символи, або графеми, залежно 

від їх організації, також можуть слугувати для 

надання значення. І звичайно, не менш важ-

ливим у анімації є час і рух, які несуть емоцій-

не навантаження кінетичного тексту.

Проєктування складних образів можливе 

за допомогою технік складання мапи думок, 

прийому «крокодила», а також пошуку асо-

ціацій у мережі. На основі розглянутих при-

кладів було виділено чотири принципи обра-

зотворення: прогресія, можливий результат, 

приклад та антропоморфізм. Вміння оперува-

ти цими елементами дає дизайнерові додат-

ковий інструмент для передавання образів на 

сайтах-візитках і можливість вирізнитися се-

ред популярних шаблонів.
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Annotation

Understanding the processes of interpreting a visual message and its 

relationship to the emotional realm helps to explore ways to influence 

human behavior. Typography as a visual product is an abstract thing 

and has no exact meaning, however, all abstract concepts have their 

own emotional colors.

The paper considers the property of typography in the layout to 

communicate emotional associations and found patterns in the 

formatting of various publications. The study identified which 

components of the layout and their combinations influence the creation 

of emotional response of readers and identified the relationship 

between the formal characteristics of typography and groups of 

emotions.
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РЕШЕТНIКОВА ОЛЕНА

Емоцiйнi аcоцiацii  
типографiки у верстцi  
незалежних журhaльниx 
видань

 
 
Анотацiя

Розуміння процесів інтерпретації візуального повідомлення та йо-

го зв’язку з емоційною сферою сприяє вивченню способів впли-

ву на людську поведінку. Типографіка як візуальний продукт — це 

абстрактна річ і не має точного значення, однак, усі абстрактні 

поняття мають свої емоційні забарвлення.

У роботі розглянуто властивість типографіки у верстці комунікува-

ти емоційні асоціації та знайдено патерни у форматуванні різних 

видань. У результаті дослідження визначено, які складові верстки 

і їхні поєднання впливають на створення емоційного відгуку чи-

тачів і виявлено зв’язок між формальними характеристиками ти-

пографіки та групами емоцій.

Ключовi слова: 
типографіка, шрифт, верстка, емоція, асоціація, незалежні журна-

ли, видання.



Решетнiкова Олена

«Якщо б дизайнери знали, які візуальні складові 

викликають швидку емоційну реакцію, могли б ви-

користовувати функції дизайну для вирішення со-

ціальних проблем», — передбачає Бет Елін Кох. Але 

часто, створюючи свій продукт, вони покладаються 

на отриманий раніше візуальний досвід і загальні 

теоретичні знання, приймають рішення інтуїтивно 

про використання того чи іншого шрифтового по-

єднання [8]. Обґрунтування візуальних продуктів, 

особливо їхньої естетичної складової — абстрак-

тна річ, яка не має точного значення, однак, усі 

абстрактні поняття мають емоційні забарвлення.

Через відсутність сформульованих способів то-

го, яким чином забезпечити бажаний емоційний 

вплив на читачів, існує потреба в системі, що по-

яснить взаємозв’язок між візуальними елементами 

верстки та емоційними асоціаціями.

Галузь, у якій найбільш виразно репрезентуються 

можливості емоційних властивостей типографіки, — 

це незалежні журнальні видання, які стали плат-

формою для експериментів дизайнерів і репре-

зентації чистого графічного стилю. Спочатку вони 

були протестом проти масового виробництва. Але 

зараз ця галузь сповнена наступними парадоксами: 

1. постійна зміна інді–трендів, як тільки один 

з них стає популярним; 

2. успішні продажі, незважаючи на яскраво вира-

жений бунт проти необдуманого споживання; 

3. поєднання крафтовості у виробництві та кон-

струкції журналів з інноваційними передовими 

темами та графічними стилями [6]. 

Маскування споживацької природи незалежних 

журналів відбувається за рахунок поєднання се-

міотичних і культурних артефактів вузької цільо-

вої аудиторії та споживацьких атрибутів масової 

аудиторії в межах одного об’єкта [9].

Але те, чим справді незалежні видання відріз-

няються від інших — це використання дизайну як 

основної складової контенту. Ці журнали виступа-

ють платформою для реалізації сміливих експери-

ментальних дизайнерських прийомів [6]. Зокрема, 

типографіка є потужним інструментом впливу, який, 

при взаємодії з іншими елементами журналу, на-

дає нових смислових значень [5]. Однак спірним 

аспектом в проєктуванні емоційного стану є са-

ма природа емоцій. Речі, які обожнюють в одній 

ситуації, можуть ненавидіти в іншій [2]. Розуміння 

процесів того, як відбувається інтерпретація людь-

ми повідомлення та його зв’язку з емоційною сфе-

рою, сприяє вивченню способів впливу на людську 

поведінку [8].

Ян Чихольд у книзі «Нова типографіка» [4] пи-

сав: «тепер друкований текст передає не лише сенс, 

але й підсилює візуальний вплив на читача». Фор-

мальні характеристики типографіки — це складові 

візуальної комунікації, які інтерпретуються через 

культурні та соціальні призми [7]. Але як саме лю-

ди інтерпретують смислові навантаження шрифтів 

та ідентифікують їхні повідомлення? Які формаль-

ні складові верстки є важливими стимулами для 

впливу на емоційну сферу людини, а які ні? Як ок-

реслити взаємозв’язок між форматуванням тексту 

та емоційним відгуком?

Наукоbа  
база
У дисертації Бет Елін Кох під назвою «Емоційний 

відгук людей на типографічний дизайн» [8] постав-

лено три основні запитання: чи мають шрифти емо-

ційне забарвлення, чи виникають у різних людей 

спільні емоції від того самого шрифту та чи пре-

валює одна основна емоція у відповідь на певні  

Емоцiйнi асоцiацii типографiки у верстцi незалежних  
журнальних видань

характеристики типографічних елементів. Аналізую-

чи шрифти в категоріях «вага» (light/heavy), «клас» 

(serif/sans), «форма» (rounded/squared) і «ширина» 

(condensed/extended) з емоційними характерис-

тиками «пристрасть», «задоволення», «захоплен-

ня», «страх», «радість», «огида», «незадоволення», 

«сум», «нудьга», авторка виявила, що властивості 

«клас» і «форма» не є достатніми стимулами для 

створення емоційного відгуку. Зате «вага» та «ши-

рина» — надзвичайно важливі характеристики із 

суттєвими відмінностями в комунікації. Виявлено, 

що тонкі накреслення більше асоціюються із за-

доволенням, натомість грубші — зі страхом. Вузь-

кий шрифт — із радістю і бажанням, а широкий — із 

розчаруванням і сумом. Домінантна емоція збіга-

ється у різних, не пов’язаних між собою людей і за-

лежить від формальних складових типографіки [7].

У роботі «Методика отримання емоційного стану 

читача завдяки типографіці» [11] вказано, що смис-

лове навантаження в книзі комунікується за допо-

могою основних складових: форматування тексту, 

структури, компонування (layout) та ілюстративних 

елементів. Було проведено експерименти, під час 

яких ці складові міксувалися між собою. Резуль-

тати виявили, що на учасників більше впливало 

поєднання кольорів шрифтів/фону та величини 

шрифтів. Меншою мірою впливає компонування 

(layout) шрифтових блоків і безпосередньо вибір 

шрифту. Підсумком роботи стало твердження, що 

основну роль у комунікації емоційних значень ві-

діграють не окремо взяті елементи, а поєднання 

їх між собою.

Тобто, щоби в майбутньому спроєктувати ал-

горитми для надання бажаного емоційного стану 

читачеві, потрібно досліджувати співвідношення 

різних аспектів верстки та знайти серед них до-

мінантні. Що більш унікальними є конструктивні 

характеристики типографіки, то більш вони репре-

зентативні. Зосередившись лише на форматуван-

ні тексту, потрібно визначити, які співвідно шення/

поєднання аспектів типографіки  

у верстці необхідно брати до уваги.

Іл. 1. Mold magazine
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Емоцii  
та асоцiацii
Щодо теоретичного обґрунтування та класифікації 

емоцій — немає чітко визначеної думки. На сьогодні 

найбільшого поширення отримала теорія базових 

емоцій, хоча є багато спеціалістів, які її заперечують. 

Автор книги «Емоційний інтелект» [2] Деніел Ґоул-

ман, визначив наступні групи емоцій, які є синте-

зом різних теорій, тому їх можна вважати основою 

при дослідженні емоційних асоціацій типографіки.

Також існують пояснення послідовності зміни 

одно го емоційного стану на інший, яка відбува-

ється незалежно від обставин чи інших чинників.  

В. Вундт описав динаміку змін емоційних станів [3], 

за якою: задоволення завжди йде на спад, після чого  

СУМ (горе, смуток, печаль, пригніченість, мелан-

холія, жаль до себе, самотність, зневіра, відчай)

СОРОМ (провина, збентеження, прикрість, докори 

сумління, приниження, образа, каяття)

ОГИДА (презирство, погорда, зневага, відраза, ан-

типатія, неприязнь, неприйняття)

ГНIВ (нестяма, обурення, досада, уїдливість, злість, 

невдоволення, роздратованість, ворожість, нена-

висть, жорстокість)

СТРАХ (тривога, погане передчуття, нервозність, 

неспокій, побоювання, настороженість, занепоко-

єння, переляк, жах, паніка)

ЗДИВУВАННЯ (шок, потрясіння, трепетний подив)

РАДIСТЬ (задоволення, щастя, насолода, полег-

шення, блаженство, приємне здивування, збуджен-

ня, захват, ейфорія, каприз)

ЛЮБОВ (прийняття, дружелюбність, довіра, до-

брота, симпатія, відданість, обожнення, пристрасть)

Емоцiйнi асоцiацii типографiки у верстцi незалежних  
журнальних видань

АСОЦIАЦII ЗА СХОЖIСТЮ 
«коли у психіці відображено зв’язки між предмета-

ми, схожими між собою в певному аспекті»;

АСОЦIАЦII ЗА СУМIЖНIСТЮ
«відображення у психіці людини зв’яз ків між пред-

метами та явищами, які приходять за одними в ча-

сі або перебувають поряд у просторі. Асоціації за 

суміжністю виникають під час згадування подій, 

свідком яких була людина, у разі заучування на-

вчального матеріалу тощо»;

АСОЦIАЦII ЗА КОНТРАСТОМ 
«утворюються під час відображення у психіці лю-

дини предметів і явищ об’єктивної дійсності, пов’я-

заних між собою протилежними ознаками».

починає зростати незадоволення; збудження плав-

но переростає в заспокоєння; а напруга повільно 

наростає, після чого неодмінно приходить спад 

і перехід до розрядки.

Щодо асоціацій, слід згадати, асоціативну тео рію 

пам’яті [1], за якою суть асоціації — встановлення 

зв’язків між враженнями, які одночасно виникають 

у свідомості людини. Поділяються на такі групи:

Аналi3  
верстки
Ці теоретичні дані можна застосувати для аналізу 

типографіки у верстці, попередньо окресливши її 

структурні частини: заголовки, основний текст, дру-

горядні тексти (примітки, підписи та виділені ци-

тати) і засоби навігації (колонцифра, колонтитул).

Для аналізу та класифікації типографіки бра-

лись до уваги журнали, які перемогли та ввійшли 

у шортліст міжнародного конкурсу незалежних жур-

нальних видань «Stack Awards» [10] 2019 року в но-

мінації «Журнал року». Сформовано такий список 

видань: Flaneur, Migrant Journal, Anxy, Archivio, Eye 

on Design, Fantastic Man, Foam, Gossamer, MacGuffin, 

Mold, Pan&the Dream, Perdiz, Real Review, Suspira, 

This is Badland.

Для аналізу основного тексту використовували-

ся такі засоби: шрифт (клас, накреслення, вага, ши-

рина, регістр), виключка (по ширині/вліво/вправо/

по центру/по крайніх полях), спосіб диференціації 

абзаців (відступ 1–го рядка, відбивка між абза-

цами, втяжка, буквиця, флерони або інші декора-

тивні елементи), сітка (одноколонна, двоколонна, 

багатоколонна, модульна, верстка тексту по зада-

ній формі або напрямку), розташування на сторін-

ці і додаткова виразна диференціація тексту. Для 

аналізу всіх інших текстів до вище перерахованих 

пунктів додається наступний: вирівнювання віднос-

но основного тексту (над текстом, в розріз, в під-

бір, вріз, поряд). При цьому декоративні шрифтові 

елементи аналізуються окремо. Застосовувалось 

абстрагування від кольору, ілюстрацій і семіотич-

ної інтерпретації шрифту. Мета перелічених крите

ріїв — виявити патерни в форматуванні 

типографіки в різних виданнях. 177
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У межах кожного журналу було оцінено якою 

мірою окреслені формальні характеристики ти-

пографіки впливають на візуальну комунікацію 

видання і представлення його графічного стилю.

0 — характеристики типографіки, які відіграють 

найменшу роль у візуальній комунікації видання. 

Для цієї групи введено поняття «нейтральності». 

Воно означає, що ці складові незначною мірою 

або взагалі не впливають на створення графічного 

стилю журналу і виконують інші функції як, напри-

клад, навігація у виданні або представлення кон-

тенту без додавання емоційного навантаження. Ці 

пункти не враховуються при подальшому аналізі 

асоціативної складової;

Емоцiйнi асоцiацii типографiки у верстцi незалежних  
журнальних видань

1 — беруть участь у створенні графічного сти-

лю у поєднанні з іншими виразними складовими 

верстки;

2 — є основними акцентними елементами верстки 

і найбільш активні в репрезентуванні графічного 

стилю журналу. Важливі у комунікації емоційних 

асоціацій читачу. При аналізі, розглядаються у першу 

чергу як найбільш емоційно забарвлені складові.

У результаті детального аналізу графічного 

образу видання, виявлено патерн в застосуванні 

формальних характеристик до структурних частин 

верстки. Створення графічного стилю, у більшості 

випадків, відбувалось або завдяки характеристи-

кам шрифту або сітці та розташуванню структурних 

елементів. Модульна, хаотична або рвана верстка 

тексту часто виступала в якості основної найбільш 

виразної самостійної складової. Натомість, застосу-

вання шрифту в якості акценту супроводжувалось 

великою кількістю додаткових елементів. З цього 

можна зробити висновок, що самі по собі харак-

теристики шрифту, такі як вибір гарнітури, накрес-

лення, ваги, ширини, розміру тощо не впливають 

достатньою мірою на створення виразного образу 

видання. Але в поєднанні з  іншими унікальними 

складовими такими як, наприклад, зміна розта-

шування тексту чи напрямку, стають достатньо ви-

разними. Виключка, спосіб диференціації абзаців 

і вирівнювання, навіть у поєднанні з акцентними 

елементами, не виконували активну роль у пред-

ставленні візуального образу видання.

Також можна окреслити 2 підходи у створенні 

графічного стилю: за допомогою контрастів між 

елементами та надмірного повтору однакових 

формальних характеристик, застосованих до різ-

них структурних частин верстки.

Опитуbання
Після аналізу складових верстки кожного видання 

було проведено опитування, мета якого, по–пер-

ше, визначити які формальні характеристики або 

їхні поєднання впливають на створення емоційно-

го відгуку читачів і, по–друге, виявити зв’язок між 

форматуванням типографіки та групами емоцій.

Для цього було обрано найбільш репрезента-

тивні приклади та складено список з 38–ми зо-

бражень для проведення опитування. Їх об’єднано 

в 14 груп, кожна з яких представляла різні складо-

ві журнальної типографіки (шрифт, модульна сітка, 

вирівнювання тощо). Опитуваним пропонувалось 

для кожного зображення обрати найбільш відпо-

відні емоційні асоціації з переліку узагальнених 

груп Деніела Ґоулмана, при цьому лише 3 позиції 

максимум. Також був присутній варіант «не вини-

кає жодних емоцій» для виявлення «нейтральних» 

складових верстки.

Щоб мінімізувати похибку та сфокусуватись 

на типографіці, всі кольорові зразки представлені 

в ахроматичній версії, а в прикладах з виразним 

ілюстративним рядом всі зображення приховані. 

Сформовано групу опитуваних, в яку входили люди 

у вікових категоріях 18–60+, об’єднані загальними 

соціокультурними чинниками, такими як національ-

ність, мова тощо, але з різним місцем проживання 

(включаючи емігрантів), рівнем освіти, професією 

та сімейним статусом.

У результаті опитування емоційно забарвле-

ними визнано зразки, щодо яких простежувались 

спільні асоціації з перевагою у понад 55%—83%, 

при цьому варіант «не викликає емоції» становив 

від 8% (проти 55% емоційності) до 21% (проти 

83%). У першу чергу, отримані відпо-

віді проаналізовано окремо в кожній  179
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Іл. 6. Зразки для опитування

Емоцiйнi асоцiацii типографiки у верстцi незалежних  
журнальних видань

з 14–ти груп. Після чого, щоб виявити спільні засоби 

та патерни, характерні для емоційно забарвлених 

і нейтральних зразків, було проведено загальний 

порівняльний аналіз. Вдалося визначити формальні 

характеристики, які стимулювали виникнення емо-

ційних асоціацій у респондентів і оцінити вплив 

кожної складової.

СК ЛАДОВI ВЕРСТКИ, ЯКI НЕ ВПЛИВАЮТЬ 
НА ВИНИКНЕННЯ ЕМОЦIЙНИХ АСОЦIАЦIЙ:
сітка: колонна верстка;

вирівнювання: над текстом, поряд із текстом, 

в підрір, в розріз;

диференціація абзаців;

виключка;

розташування на сторінці;

ВПЛИВАЮТЬ ЧАСТКОВО:
сітка: модульна верстка;

вирівнювання: вріз у текст;

диференціація тексту: напрям, розмір;

шрифт;

ВПЛИВАC ВЕЛИКОЮ МIРОЮ:
сітка: верстка по заданому напрямку чи формі.

Аналiз  
резyльтатiв
Стандартні модульні або колонні сітки у верстці 

макету жодним чином не комунікують емоційні 

асоціації. А нетиповий прийом, такий як верстка по 

заданому напрямку чи формі рідко зустрічається 

в журналах, так як ускладнює читання тексту та ви-

магає більшої концентрації уваги читача. Але саме 

цей засіб більшою мірою репрезентує графічний 

образ видання і максимально впливає на комуні-

кацію абстрактних емоційних складових. Такий 

засіб може застосовуватись як до всього тексту на 

сторінці, так і до окремих структурних частин. Ре-

зультати як аналізу так і опитування показали, що 

навіть при відсутності інших акцентних характерис-

тик типографіки, всі зразки з нестандартною систе-

мою верстки тексту оцінені як найбільш емоційно 

забарвлені. При тому, чим більшою була деформа-

ція — тим більший емоційний відгук зафіксовано.

Створення додаткової виразної форми для об-

ласті верстки тексту швидше і чіткіше ідентифіку-

ється людьми, завдяки нагромадженню семіотич-

них, соціокультурних та образотворчих артефактів. 

У поєднанні з іншими акцентними складовими ти-

пографіки, цей засіб підсилює початково закладе-

ну конотацію елементів і виразніше її комунікує.

Наступними проаналізовано зразки з колон-

ною і модульною сіткою, які визнано емоційно за-

барвленими. Виявлено закономірність, яка поля-

гає у співвідношенні формальних характеристик 

типографіки: чим менший контраст між розмірами 

елементів — тим більше різних складових застосо-

вано до верстки тексту і навпаки. У більшості при-

кладів, створення графічного стилю відбувалось за 

рахунок виразних контрастів розмірів структур-

них елементів і поєднанні кількох характеристик 

шрифту (клас, накреслення, вага, ширина, регістр). 

Інколи, для додаткового підсилення застосовува-

лись інші акцентні складові: різні напрямки тексту, 

врізи в текстові блоки, модульна система верстки 

й інші характеристики, які беруть участь у створен-

ні графічного стилю.

Менше представлені зразки з невеликими кон-

трастами розмірів, але більшою кількістю засто-

сованих формальних характеристик.  

Аналізуючи приклади журнальної типо- 181
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графіки, які визнано нейтральними, можна заува-

жити стриманий підхід до поєднання різних фор-

мальних характеристик в межах одного розворо-

ту. Тому навіть при значній диференціації розмірів 

елементів, приклади типографіки визнано емоційно 

нейтральними через відсутність достатньої кілько-

сті додаткового форматування.

Важливу роль у виникненні емоційного відгу-

ку відіграє конотація і денотація шрифту. Але без 

підсилення іншими складовими верстки характер 

літер не ідентифікується достатньою мірою. Напри-

клад, текст з однаковим форматуванням, але різ-

ними способами верстки буде комунікувати різні 

емоційні повідомлення. Коли у верстці не перед-

бачено редагування напрямку та розташування 

тексту, структурні частини можна диференціюва-

ти такими складовими як: поєднання характерис-

тик шрифту (інший клас, накреслення, вага, шири-

на, регістр), зміна розміру структурних елементів 

і врізи в текстові блоки.

Аналізуючи взаємозв’язок емоцій і складових 

верстки, найчіткіше простежується закономірність 

між групою «здивування, шок, потрясіння, трепетний 

подив» і такими характеристиками як верстка тексту 

по заданому напрямку/формі та модульне розта-

шування елементів. У всіх респондентів виникали 

складнощі з вербалізацією емоцій. Але відповіді 

чітко показали які зразки можна вважати емоційни-

ми чи нейтральними, а також які з них комунікують 

позитивні або негативні асоціації. В одній катего-

рії опинились такі групи емоцій як здивування, ра-

дість та любов, а в іншій — здивування, огида, гнів, 

страх, сум і сором. Масивні, нагромаджені і важкі 

форми більшою мірою асоціювались із страхом 

і гнівом, динамічне розташування елементів — із 

радістю, центральна композиція і вигнуті форми — 

з любов’ю, а негативний простір всередині блоку 

тексту — із соромом.

Можна стверджувати, що на комунікацію емоцій-

них асоціацій впливає не контраст між елементами, 

а поєднання різних складових верстки у правильній 

пропорції. Чим менше певна характеристика впли-

ває на виникнення емоційних асоціацій, тим більше 

додаткового форматування типографіки потрібно 

застосувати, щоб досягти виразності. Ідентифіка-

ція емоційного відгуку відбувається завдяки семі-

отичним чинникам і велику роль у цьому відіграє 

конотація шрифту та нестандартна форми верстки 

тексту. При цьому, інші формальні характеристики 

типографіки можуть впливати на початкову інтер-

претацію цих елементів і надавати їм нових значень. 

Висновkи
Емпіричним методом доведено властивість типо-

графіки комунікувати емоційні асоціації. Окресле-

но складові верстки, які беруть участь у створен-

ні графічного образу видання. Знайдено патерни 

у форматуванні типографіки журналів.

У результаті дослідження окреслено, які харак-

теристики типографіки і їхні поєднання впливають 

на створення емоційних асоціацій читачів і якою 

мірою. Зв’язок між формальними характеристиками 

верстки та групами емоцій залежить від семіотичних 

чинників, але комунікується лише завдяки репре-

зентативності елементів типографіки, поглиблене 

вивчення яких сприяє розвитку розуміння емо-

ційної інтерпретації людьми візуальної складової.
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Interaction of realistic and abstract in modern 
illustration on the example of the work of Gizem 
Vural, Ola Niepsuj, Franz Lang

Взаємодія реалістичного та абстрактного 
в сучасній ілюстрації на прикладі творчості 
Ґізем Вурал, Оли Непсуй, Френц Ленґ

Анотація. У статті проаналізована творчість 
трьох ілюстраторок на предмет взаємодії 
абстрактного та реалістичного. Зʼясовано, що 
реалістичні елементи дозволяють розповісти 
сюжет і виконують конотативну функцію, 
у той час як абстрактні дозволяють вирази-
ти те, що важко показати візуально: емоції, 
відчуття, складні поняття. Описується як, за-
лежно від візуальних особливостей взаємодії, 
пропорції та способу поєднання абстракції та 
реалізму в ілюстраціях, змінюється характер 
комунікації та вплив на глядача.

Abstract. The article analyzes the work of three 
illustrators on the interaction of abstract and 
realistic. It has been found that realistic ele-
ments allow us to tell the plot and perform a 
connotative function, while abstract ones allow 
expressing what is diffi  cult to show visually: 
emotions of feeling, complex concepts. It is 
described as, depending on the visual features 
of interaction, proportion, and the way of com-
bining abstraction and realism in illustrations, 
the nature of communication, and the impact 
on the viewer change.

Ключові слова: абстракція, реалізм, взаємо-
дія, сучасна ілюстрація 

Key words: abstraction, realism, interaction, 
modern illustration
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Зазвичай ілюстрація постає реалістич-
ним зображенням чи іконічним зна-
ком, що тісно повʼязаний з предме-

том, який він зображує. Але в останні роки 
в сучасній ілюстрації спостерігається тен-
денція відходу від зображення сюжету за 
допомогою тільки реалістичних зображень, 
і все більше перевага надається створенню 
супровідної емоційної лінії, використову-
ючи абстрактні елементи та їх поєднання 
з конкретним. Авторитетні ресурси, такі як 
конкурс світової спілки ілюстраторів World 
Illustration Awards [11], конкурс дитячої ілю-
страції Bologna Ragazzi Awards [10], у списках 
переможців за останні роки мають чимало 
прикладів такої ілюстрації. Інтернет-видан-
ня, як, наприклад, “Its nice that” [7], усе часті-
ше публікують інтервʼю з ілюстраторами, які 
переосмислюють баланс між фігуративним 
і абстрактним у своїх роботах. Відбувається 
зміна традиційної ролі ілюстрації, за своєю 
функцією вона наближається до абстракції.

Який вплив має абстракція на глядача та 
як впливає реалізм усім відомо. Абстракція 
та реалістичні ілюстрації зазвичай розгля-
даються без взаємного звʼязку. Або ж якщо 
і проводяться між ними паралелі, то епізо-
дично та безсистемно, як ці два протилежні 
поняття взаємодіють ще недостатньо розкри-
то. Добре продумана взаємодія абстрактних 
і реалістичних елементів може суттєво впли-
вати на цікавість і ефективність ілюстрації. 
Дослідження нюансів взаємодії дозволило 
б налаштувати механізми для потрібного 
результату.

Виникає запитання — чому та як ця вза-
ємодія відбувається? Які функції, потреби 
задовольняє така ілюстрація? Який вона має 
характер комунікації? Як, залежно від про-
порції абстрактного та реалістичного, цей 
характер комунікації змінюється?

Засади поєднання фігуративного та нефі-
гуративного слід шукати в тенденціях, що 
поширилися в образотворчому мистецтві у XX 
столітті, коли поряд із реалізмом зʼявлялися 
твори художників-аванґардистів. Реалізм — 
художній метод у мистецтві, що ґрунтується 
на відтворенні дійсності [4]. Поняття реалізму 
і відповідний термін зʼявилися в мистецтві 
у середині XIX ст. і застосовувалися для худож-
ників, які намагалися передати навколишнє 
життя в його природному вигляді, на проти-
вагу панівним тоді романтизму та академізму 
[5]. Проте міметичне мистецтво існувало ще 
з античних часів і в різні періоди переживало 
занепад або розвиток [2]. Основну роль, яку 
виконувало мистецтво реалізму, — репрезен-
тація та розповідь історії, яку глядачі зчитува-
ли з полотна [6]. Як стверджує Майкл Ньювел, 
існує діапазон методів, які використовують 
реалізм по-різному, — з метою послаблення 
або посилення його інформативних функцій. 
Зображення того самого предмета, які мають 
різний ступінь реалізму, будуть комунікувати 
про цей предмет по-різному [9].

Іл. 1. Шкала від конкрет-
ного до абстрактного
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Важливим є поняття континууму реаліз-
му, адже, говорячи про реалізм, не завжди 
йдеться про фотореалістичні зображення. 
Ці елементи розташовані в різних частинах 
континууму реалізму, який охарактеризува-
ли Стюард Медлі та Ганаді Хаддад. За їхнім 
визначенням, на протилежних кінцях осі 
перебувають фотореалізм і абстракція, а між 
ними розташовані зображення різного сту-
пеня реалістичності чи абстрактності, відпо-
відно, усі вони мають різні рівні сприйняття 
людиною [8] (іл. 1).

З одного боку перебувають реалістичні 
зоб раження, які, незалежно від ступеню реа-
лістичності, ідентифікуються як фігуратив-
ні. Під терміном “фігуративне” мається на 
увазі будь-яка картина або зображення, яке 
містить у собі впізнавані образи предметів. 
Однією з основних характеристик фігура-
тивних елементів є те, що вони доступні 
для “прочитання”, незалежно від місця чи 
часу створення. Фігуратив закінчується там, 
де закінчується можливість його “прочи-
тання” [1].

З іншого боку цієї шкали фігуративне мис-
тецтво протиставляється нефігуративному.
На відміну від фігуративного, абстрактне мис-
тецтво не має не меті показати конкретний 
обє̓кт і, відповідно, не містить впізнаваних 
образів [1]. Абстракція не ставить за мету відо-
браження реального світу, тобто вона повні-
стю відкидає присутність денотата. Основна 
ціль абстрактного мистецтва — викликати 
у глядачів емоційний відгук шляхом зобра-
ження тих відчуттів, які автор або відчував 
у момент обсервації конкретного обє̓кта чи 
явища. Внутрішня структура обє̓ктів і явищ 
представляє їхню справжню сутність, яка від-
різняється від зовнішніх характеристик цих 
об є̓ктів. Природа абстрактного мистецтва 
ґрунтується на реструктуризації зовнішніх ха-
рактеристик обє̓кта, розділенні його на про-
сті форми, лінії, кольорові відтінки. Форма, 
лінія і колір є основними зображувальними 
засобами абстрактної композиції. Залежно 
від творчої ідеї художника вибираються еле-
менти, їх розміщення на площині, кольорове 
поєднання фігур і фону [3].
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У процесі дослідження було виявлено, що 
ілюстрації, в яких поєднується абстрактне 
і конкретне, не однорідні. Тому для подаль-
шого аналізу було визначено поділ ілюстрації 
за вибраними характеристиками.

• За пропорцією: у яких пропорціях 
у ілюстраціях присутні нефігуративні 
елементи та наративні реалістичні. Чи 
в ілюстраціях більше абстрактного, чи 
переважно зображені реальні предмети, 
а абстракції порівняно мало.

• За важливістю елементів: яка ієрархія, 
що важливіше — звичайна ілюстрація 
і на другому плані присутня абстракція, 
чи навпаки — основна роль відведена не-
фігуративним елементам із незначним 
вкрапленням зображальних рисунків. Бу-
ває також, що ці елементи перебувають 
на одному рівні сприйняття. Залежно від 
цього буде змінюватися враження глядача, 
яке створює ілюстрація.

• За ступенем того, наскільки далеко 
розта шовані елементи на шкалі по-
рівняно один з одним: так, ілюстратор 
Метью Річардсон поєднує у своїх колажах 
фотографії, детально промальовані реа-
лістичні зображення та прості плями та 
форми, що створює відчуття магічного 
реалізму. В його ілюстраціях перевага 
надається саме реалістичним засобам, 
але в поєднанні з абстракцією вони, окрім 
суто розповідної, набувають ще інших 
функцій (іл. 2).

Для дослідження були вибрані роботи трьох 
ілюстраторів, у творчості яких найвираз-
ніше проявляється поєднання абстракції 
та реаліз му. Була проаналізована творчість 
Ґізем Вурал, Френц Ленґ та Оли Непсуй. Усі 
три ілюстраторки в різних ступенях і про-
порціях працюють з поєднанням абстракції 
та реалізму в ілюстраціях. Аналіз був прове-
дений у декілька етапів.

Iл. 2. Метью Річард-
сон. Ілюстрації для 
видання The Cultural 
Acupuncturist.
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Першим етапом в аналізі взаємодії абстрак-
тного та реалістичного в ілюстраціях стала 
характеристика візуальних особливостей. 
Досліджено композиційні та колористичні 
прийоми, які використовують ілюстратори, 
поєднуючи абстракцію та реалізм.

Колір
У ілюстраціях, у яких є взаємодія абстрактно-
го та реалістичного, колір відіграє важливу 
роль. Не виявлено кореляції між тим, чи стає 
кольорова палітра більш обмеженою з дода-
ванням абстрактних елементів. Швидше 
навпаки, колір виступає як ще один спосіб 
урізноманітнення ілюстрації. Кольорові 
мазки, плями, яскрава палітра переважа-
ють у таких ілюстраціях. У окремих випад-
ках колір стає додатковим чинником для 
протиставлення абстрактного та реально-
го. Проте переважно не виявлено колірних 
закономірностей у взаємодії абстрактного 
та реалістичного. Нефігуративні елементи 
можуть виділятися іншим кольором, аніж 
реалістичні, або ж відбувається поєднан-
ня ахроматичної та кольорової абстракції 
в одній ілюстрації. В окремих ілюстраціях 
до реалістичних елементів достатньо було 
додати мазки кольору, щоб вони працювали 
як абстракція. Або додавання кольору, який 
не властивий цій формі, також перетворює 
�� на абстрактну. Чи навпаки, накладання 
реалістичної текстури здатне перетворити 
абстрактну форму на конкретний предмет.

Техніка виконання
Аналізуючи творчість трьох ілюстраторок, 
відзначаємо, що важливим чинником є тех-
ніка виконання, адже кожна ілюстраторка 

має свій власний стиль. Можна сказати, що 
поєднання абстрактного та реалістичного 
в сучасній ілюстрації представлене різними 
можливостями. У Ґізем Вурал ілюстрації 
виконані за допомогою ручних технік, кольо-
ровими олівцями, що також впливає на ха-
рактер абстракції та реалістичних елементів. 
Лінії переважно плавні, форми заокруглені. 
Характер аморфних форм — мʼякий. Абстрак-
тні елементи перебувають у русі, без точки 
опори, що додає динамічності ілюстраціям. 
Люди завжди стилізовані й також складають-
ся з абстрактних елементів або активно з ни-
ми взаємодіють (вписуються в геометричні 
форми, розташовані на фоні абстракції). 
Характерною особливістю є ще поєднання 
великих абстрактних форм з маленькими. 

Френц Ленґ працює в цифровій техніці. 
Абстракція в �� роботах також має плавні 
форми, майже відсутні чіткі геометричні 
елементи. Авторка використовує великі ко-
льорові мазки, лінії. Часто реалістичні пер-
сонажі активно взаємодіють з абстракцією, 
складаються з абстрактних елементів. Так 
само, як і в Ґізем Вурал, в ілюстраціях Френц 
Ленґ абстракція дуже часто зображається без 
точки опори, елементи “літають” на фоні та 
перебувають у русі. Френц використовує фак-
туру, розпилення кольору як ще один спосіб 
передавання необхідного емоційного стану.

Польська ілюстраторка Ола Непсуй має 
до сить своєрідний і впізнаваний стиль, за 
рахунок чого поєднання абстракції та реаліз-
му в �� творчості відрізняється від двох попе-
редніх художниць. Ола часто використовує 
колаж як засіб створення робіт, вирізаючи 
абстрактні форми, з яких потім складає фігу-
ри тварин, людей, різноманітних предметів. 

Візуальні особливості взаємодії 
абстракції та реалізму
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Також додає багато фактури текстура різних 
предметів, що теж працює як додатковий 
абстрактний елемент. В окремих ілюстра-
ціях авторка колажно поєднує абстрактні 
елементи персонажів і предметів.

Абстракція як фон
У ілюстраціях спостерігається закономірність 
зображення фігур людей на абстрактному 
фоні, вони маленькі, без детально прома-
льованих облич. Абстрактний фон, зазвичай 
динамічний, емоційний, створює відчут-
тя казковості та космічності. Фігури людей 
плавно переті кають у фон або ж зображені 
схематично. Наприклад, у роботі Ґізем Ву-
рал для журналу “PLANSPONSOR”, у статті 
про відкриту архітек туру в бізнесі, авторка 
зображує місто на фоні, проте воно виглядає 
майже повністю абстрактно. Прямокутники, 
лінії, плоскі плями перетинаються і за раху-
нок цього створюють відчуття мегаполісу, 
штучно сконструйованого середовища. На 
першому плані зображена більш реалістична 
фігура офісного працівника (іл. 3).

У візуальній історії Френц Ленґ “Ліс в моїй 
голові, це страшне місце” фоном є зобра-
ження лісу, яке майже повністю складається 
з ахроматичних, аморфних плям, мазків, 
ліній. Це створює відчуття тривоги і страху. 
А додані більш реалістичні елементи, як-от 
обличчя, очі, фігури тварин, ще й конкрети-
зують це відчуття, видно, що в цьому “лісі” 
є різноманітні звірі та химери, яких варто 
остерігатись (іл. 4).

Загалом були виокремлені візуальні спосо-
би взаємодії абстрактного та реа лі стичного:
• використання деформації частини реаліс-

тичної форми, роздування, перетворення 
�� на абстрактну;

• зникнення певних частин реалістичного 
зображення;

• додавання нефігуративних елементів до 
частини реалістичних форм. Напри клад, 
заміна обличчя людини абстрактною 
ком позицією;

• додавання абстракції до реалістичного 
зображення, вписування �� в реалістичну 
форму;

Iл. 3. Ґізем Вурал. 
PLANSPONSOR. 2017

Iл. 4. Френц Ленґ, 
The forest in my mind 
is a scary place. 2016

Взаємодія реалістичного та абстрактного в ілюстрації191

• накладання абстракції поверх реалістич-
ної форми;

• дублювання реальних елементів, зміна 
їх розташування, так що вони починають 
сприйматися як абстракція;

• зображення реального елемента контурно 
й додавання до нього абстрактних еле-
ментів у якості фону;

• деформування частин реалістичного 
зображення в абстрактні символи. На-
приклад, перетворення ліній, що позна-
чають обличчя, на абстрактні кольорові 
лінії;

• комбінування ахроматичного реалістич-
ного зображення і кольорових абстрак-
тних елементів;

• у контур, який за формою нагадує кон-
кретний предмет, вписана абстрактна 
композиція.

З візуального аналізу творчості зʼясува-
лося, що загалом взаємодія абстрактного та 
реалістичного проявляється двома сталими 
способами.

Протиставлення 
і поєднання 

Абстракція та реалізм можуть взаємно проти-
ставлятися, виступати як протилежні полюси 
в ілюстрації. Протиставлення передбачає 
прямий конфлікт між двома полярними ча-
стинами. Може відбуватися підсилення про-
тилежних функцій абстрактного та реаліс-
тичного за рахунок один одного. Таким чином 
відбувається і підсилення впливу на глядача. 
В таких ілюстраціях чітко простежується вза-
ємозвʼязок реалізм-сюжет, абстракція-емоції 
(іл. 5). Часто використовується протистав-
лення між абстрактним і реалістичним. На-
приклад, за допомогою кольору (абстракція 
ахроматична, а фігури людини кольорові, 
чи навпаки). Предметні зображення можуть 
виступати окремо від абстрактних елементів, 
не перетинаються на площині ілюстрації, 
щоб чіткіше відділити грань між ними.

Другий тип поєднання проявляється у по-
ступовому переході реалістичних елементів. 

Іл. 5. Френц Ленґ.
Ramona Magazine. 
Стаття “Dealing 
With Aunt Flo”. 2018  
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Ілюстратор поєднує абстракцію та реалізм 
таким чином, що стає складно розділити ці 
елементи. У ілюстрації до книги оповідань 
“Про собак” Ола Непсуй використовує цей 
метод. Важко зрозуміти, що саме зображено 
на ілюстраціях, без текстового супроводу. 
Ілюстрації собак абстрактні, геометризовані 
та текстурні. Відбувається трансформація 
абстрактного в реалістичне та навпаки. У та-
ких ілюстраціях реалізм і абстракція набува-
ють рис один одного. Собаки, які зображені 
майже як абстрактні композиції, сприйма-
ються не як персонажі, а швидше на рівні 
відчуттів і емоцій. Яке тактильне відчуття 
виникає у людини, коли вона гладить пса? 
Відчуття жвавості й метушливості песика 
і т.д. У цій ілюстрації авторці вдалося досяг-
ти водночас і показу безпосередньо собаки, 
і показу відчуттів, які в нас викликають ці 
тварини (іл. 6).

Характерною особливістю цього способу 
є те, що абстрактні та геометричні предме-
ти стають персонажами, людьми, архітек-
турою тощо. Але здебільшого в ілюстрації 

Iл. 6. Ола Непсуй. 
Книга «O psach». 
Польща, 2018

відбувається злиття абстракції та реалізму. 
Абстрактні лінії, плями накладаються на 
предметні зображення, виступають як фон 
або ж ста ють частиною цього предметного 
зображення. Поєднуючись із реалістичними 
елементами, абстрактні можуть набувати 
рис, характерних для реалістичних зобра-
жень. Наприклад, до абстрактної композиції 
додали очі, і це вже стало зображенням лю-
дей. Можна провести аналіз, чому вони так 
розміщені, що хотіла сказати цим авторка. 
Такий спосіб поєднання додає грайливості 
та емоційності ілюстрації, відчуття несер-
йозності та казковості.
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Два рівні взаємодії 

Сюжет
Взаємодія абстрактного та реалістичного 
проявляється на двох рівнях: смисловому 
і відчуттєвому. 

Cюжет складає невіддільну частину ілю-
страцій, у яких поєднується абстракція та 
реалізм. Ілюстрації розповідають певну візу-
альну історію. Розповідні зображення людей, 
предметів виконують функцію поєднання із 
сюжетом, який має на меті розказати автор. 
У Ґізем Вурал це люди, які розміщені на фоні 
міста, офісні працівники. Люди взаємодіють 
із предметами, абстрактними елементами. 

Коли переважає абстракція, сюжет майже 
неможливо інтерпретувати. У ілюстраціях 
Оли Непсуй для книги про мозок і вивчення 
іноземних мов ілюстрації майже повністю 
абстрактні, переважають великі аморфні 
форми. Їхній сюжет важко інтерпретувати 
без тексту (іл. 7). Можна зробити висновок, 
що основна функція реалістичних елементів 

у ілюстраціях — візуальний показ сюжету, 
який описаний у тексті. Абстрактні елементи 
в поєднанні з реалістичними також можуть 
частково набувати цих властивостей. Також 
важливим є те, що чим більше ілюстрація 
має реалістичних елементів, упізнаваних 
образів, тим ясніше вона комунікує історію. 
І навпаки — якщо реалістичних елементів 
мало, то сюжет ілюстрації важче зчитати, 
а в деяких випадках без текстового супрово-
ду — неможливо. Проте, все ж реалістичні 
елементи містять сильну наративну складо-
ву, і навіть за наявності незначної кількості 
їх у ілюстрації (як-от фігура людини, речі, 
які віддалено нагадують предмети побуту, 
елементи обличчя та ін.), зображення почи-
нає інтерпретуватиcь як таке, що має сюжет. 
Достатньо кількох елементів, як-от пляма, 
що схожа на капелюх, ноги і кейс, і картина 
з абстрактної перетворюється на ту, в якій 
фінансовий працівник поспішає на роботу 
у діловому районі міста. Абстрактні плями 
набувають значення хмарочосів. Хвилясті 
лінії, кружечки та плями створюють відчуття 

Iл. 7. Ола Непсуй.
Книга «Języczni. Co język 
robi naszej głowie».
Польща, 2020
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руху та шуму переповненого міста. Тобто стає 
зрозуміло, що навіть віддалено розповідні 
ілюстративні елементи мають досить сильну 
сюжетну здатність. Та абстракція, хоч і змен-
шує ��, але водночас і доповнює, відкриває нові 
можливості для інтерпретування.

Емоції
Зображення і показ емоцій відіграє важли-
ву роль у ілюстраціях, у яких є поєднання 
абстракції та реалізму. Ілюстрації репре-
зентують фізичні відчуття, весь спектр емо-
цій, явищ і понять, які не мають конкретної 
графічної інтерпретації.

У ілюстрації для Grand Matter на честь жі-
ночого дня 31 березня Ґізем Вурал створила 
ілюстрацію “Баланс на краще”. Ілюстрація 
зображує дві постаті, чоловічу та жіночу, які 
врівноважують одна одну на абстрактній 
кулі, яка може інтерпретуватись як планета 
Земля. Єдиними елементами в цій ілюстра-
ції, що є впізнавані, це зображення чоловіка 
та жінки по обидва боки абстрактної ваги. 
Без постатей ілюстрація стала б повністю 

Iл. 8. Ґізем Вурал. 
«Balance for Better». 
Grand Matter, 2020

абстрактною і втратила розповідну функцію. 
Проте, коли до сюжетної ілюстрації як ча-
стина додається абстрактний елемент, стає 
зрозуміло, що ця абстрактна композиція з ку-
лі та продовгуватої форми на ній уособлює 
баланс, відчуття рівноваги. Горизонтальні 
лінії, коло як символ гармонії та рівноваги, 
плавні лінії, завитки — усе це викликає від-
чуття спокою, врівноваження та поступового 
розвитку. А постаті чоловіка і жінки кон-
кретизують, що саме про ґендерну рівність 
і баланс йдеться у ілюстрації (іл. 8).

Різне співвідношення абстракції в ілю-
страції здатне також корелювати емоційний 
вплив на глядача. Чим більше абстракції 
у співвідношенні до реалізму, тим емоцій-
ніша ілюстрація. Проте, якщо повністю за-
брати реалістичний елемент, емоційність 
ілюстрації може зменшуватись. Пропорція 
абстракції і реалізму змінюється залежно 
від ступеня абстрактності теми. Чим більш 
абстрактний сюжет, тим, відповідно, у біль-
шій пропорції в ілюстрації будуть виступати 
абстрактні елементи. 
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Висновки
Можна стверджувати, що реалістичні еле-
менти дозволяють розповісти сюжет і вико-
нують конотативну функцію, а абстрактні — 
виразити те, що важко показати візуально: 
емоції, відчуття, складні поняття. Абстракція 
чудово справляється, коли потрібно передати 
тактильні асоціації, повʼязані з реальними 
предметами. А поєднання абстракції та ре-
алізму дозволяє комунікувати це одночасно 
на двох рівнях. Взаємозвʼязок абстрактного 
та реалістичного може бути представлений 
у різних пропорціях. Залежно від кількості 
одного чи іншого в зображенні змінюється 
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і характер взаємодії. Що більше абстракції 
в ілюстрації, то важче зрозуміти, про що 
в ній ідеться, але водночас краще передаєть-
ся емоційна та відчуттєва сторона. І навпаки, 
що більше реалістичних елементів, то краще 
читається сюжет, але передавання склад-
них понять і емоцій стає менш помітним. 
Абстракція та реалізм у поєднанні можуть 
доповнювати та змінювати свої значення, 
підсилювати чи послаблювати одне одного, 
а також модифікувати вплив на глядача.
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