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VISUAL REPRESENTATION 
OF conditions IN FICTION 
BOOKS BY MEANS OF 
CHANGING FORMATTING 
TEXT FRAMES USING 
variable fonts

The article formulates a new concept of variable typography, which 
means illustrating the text of a book with variable fonts in such a way 
that the letters change in parallel with the context while maintaining 
readability. This article considers the background of the appearance 
of the proposed method, based on historical examples of differentia-
tion and visualization of conditions in works of baroque and futurism 
typographers, as well as the technology of variable fonts. The process 
of creating empirical samples, which contain different types of variable 
typography srtucture and various variable axes, is described and ana-
lyzed. The rules and principles of work with variable typography are 
derived based on the samples.

Keywords ● variable typography, variable fonts, visualization of condi-
tions, visual representation, experiment.

Olexandra Doroshenko

ВІЗУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ 
станів У ХУДОЖНЬО 
ЛІТЕРАТУРНИХ ВИДАННЯХ 
ШЛЯХОМ ЗМІНИ 
ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТОВИХ 
БЛОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 
варіативних шрифтів

У статті сформульовано нове поняття варіативної типографії, яке 
полягає в ілюструванні тексту книги варіативними шрифтами так, 
що літери змінюються разом з контекстом, при цьому не порушую-
чи читабельності. Розглянуте підґрунтя до появи запропонованого 
засобу на основі історичних прикладів диференціації та візуалізації 
станів у роботах типографів епохи бароко та футуризму, а також 
технології варіативних шрифтів. Описаний та проаналізований про-
цес створення емпіричних зразків, у яких протестовані різні види 
варіативної типографії з використанням різних видів варіативних 
осей. На основі зразків виведені правила та принципи роботи з ва-
ріативною типографією.

Ключові слова ● варіативна типографія, варіативні шрифти, візуа-
лізація станів, візуальна репрезентація, експеримент.
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ВІД ХАРАКТЕРУ ШРИФТУ залежить характер повідомлення. 
Шрифт — це іструмент для комунікації емоції в тексті, тому правиль-
но обрана шрифтова гарнітура підкреслює емоцію повідомлення, 
а іноді навіть створює ї ї (іл. 1).

У книзі «Нова типографія» Ян Чіхольд роздумує над тим, як може 
змінитися сучасна книга. Він стверджує, що зміни не торкнуться 
конструкції книги, адже ї ї форма була закладена багато століть 
назад, і, незважаючи на те, що було створено багато книг з особли-
вими конструкціями, традиційна форма залишилась найзручнішою. 
Тому автор упевнений, що головні зміни мають відбутися у сфері 
шрифтів [1]. Пізніше у книзі «Форма книги: Нариси про мораль хоро-
шого дизайну» Ян Чіхольд заперечив собі та стверджує, що книга 
та шрифти мають залишитись у традиційній формі. У цьому можна 
знайти баланс, адже експеримент і новаторство завжди можуть 
існувати паралельно із традицією.

Таким новаторством у сфері шрифтового дизайну став формат ва-
ріативних шрифтів: OpenType Variable Font (OTVF). До появи цієї тех-
нології шрифти мали формати OpenType, TrueType та інші, які наслі-
дували технологію виготовлення металевих гарнітур і мають набір 
фіксованих накреслень, що відрізняються за насиченістю, нахилом, 
шириною та іншими параметрами. Для книжкового дизайну цього 
було достатньо. Дизайнер міг задати фіксоване накреслення для 
кожного параграфа, використавши обмежену кількість шрифтових 
файлів. Але цього виявилось недостатньо з появою вебтехнологій. 
Для того, щоби шрифт працював на вебсторінці, його необхідно 
підключити до неї, а багато шрифтових файлів займають час на 
завантаження. До того ж сайт має бути респонсивним, тобто добре 
працювати на різних пристроях, а разом із сайтом адаптуватися до 
різних розмірів мають і шрифти. Усе це збільшує кількість підклю-
чених шрифтових файлів. Розв’язуючи цю проблему, розробники 
формату варіативних шрифтів спричинили справжню революцію 
у шрифтовому дизайні та створили технологію, за допомогою якої 
вся можлива кількість накреслень міститься в одному шрифтовому 
файлі (іл. 2).

Основа цієї технології — таблиця, у якій розташовані варіативні 
осі. Це такий уявний простір, що може мати декілька вимірів і ок-
реслює весь можливий діапазон змін шрифту. На одну вісь — один 
параметр, який змінюється плавно, а не різкими кроками. Кіль-
кість варіативних осей може бути безмежною. У шрифті можуть ⊲  

Іл. 1 Шрифт як засіб комунікації 
характеру повідомлення

Іл. 2 Open Type Variable

a

a

a

a
a

a
a

a

a

a

a

a

a

⊲ змінюватися засічки, контраст, відкритість символів, довжина ви-
носних елементів і ще безліч параметрів. І, що найважливіше, літе-
ри можуть змінюватись емоційно (іл. 3). За словами Джона Хадсона: 
«Варіативний шрифт — це один шрифт, який працює як безліч» [2].

З іншого боку, дизайн книги має традиції, які були закладені в часи 
Середньовіччя і закріплені поколіннями типографів. Існують пра-
вила, за якими можна створити комфортну для читача книгу, яка 
б не заважала читати текст, а навпаки — доповнювала його [3]. До 
початку ХVІ ст. книги не були розповсюджені для широкого зага-
лу,  частіше їх читали на пюпітрі вголос для себе та публіки. Тобто 
людина, яка озвучує книгу, передавала емоційність інтонаціями 
голосу. Пізніше змінилась манера читання, книги стали доступ-
ними, і потреба читати вголос зникла. Із цим швидкість читання 
зросла, і для того, щоби сповільнити читача, наголосити на чомусь 
або акцентувати важливий фрагмент у тексті, типографи почали 
використовувати різні засоби диференціації текстових блоків [1]. 
Певні фрагменти можна виділити курсивом, жирним накреслен-

ням, прописними літерами тощо. У епоху бароко 
типографи почали поєднувати декілька накрес-
лень в одному тексті. Джон Баскервіль у книзі 
«The Book of common prayer» за допомогою чер-
гування антикви та курсиву створює розділення 
ролей (іл. 4). Таким же засобом дія відділяється 
від прямої мови у п’єсах, наприклад, у «Гамлеті», 
надрукованому в ХVІІ ст.

Арсенал шрифтових гарнітур збільшився, тому 
знаки, характер шрифту та макет замінили інтона-
ції голосу. Правильно підібраний шрифт створює 
загальний настрій книги. Наприклад, використав-
ши стару антикву, можна підкреслити те, що вона 

написана про давні часи. Або, неогротеском можна набрати футу-
ристичну книгу про майбутнє. Текст завжди підказує який шрифт 
краще використати.

Для того, щоби підкреслити або підсилити стани у виданні, диза-
йнери іноді прагнуть прикрасити книги зображальними засоба-
ми: ілюстрацією, фотографією та фігуративною типографією. Як- 
що у двох перших випадках ідеться про роботу із зображення-
ми, то фігуративна типографія передбачає маніпуляції зі шрифта-
ми. Футуристи першими надали словам інтонації за допомогою ⊲ 

Іл. 4 The Book of common prayer, 
Дж. Баскервіль

Іл. 3 Шрифт А. Ленцінгера Facetype, 
літери змінюються залежно від 
виразу обличчя
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⊲ типографії, а не ілюстрації або фотографії. Од-
нією з важливих методик для них стало звуконаслі-
дування [4]. Поети-футуристи віддали пере вагу 
динаміці та контрасту, а не рівномірності набору:  
книжки та журнали цього періоду важко читати, 
адже в них форма та зміст — це вільне передаван-
ня звуків. На одній сторінці можуть бути поєднані 
безліч шрифтових гарнітур, накреслень, а також 
градацій розміру літер [5]. Такі шрифтові компози-
ції сприймаються не як делікатні втручання в текст,  
а як повноцінні ілюстрації

Виникає запитання — чому б не використати тех-
нологію варіативних шрифтів для передавання 

станів (фізичних, емоційних тощо) в художньо-літературних видан-
нях, при якій текст залишався би читабельним? Адже, якщо шрифт 
впливає на характер повідомлення, то зміна характеру шрифту 
може змінюватися разом з повідомленням. Плавні зміни не прине-
суть читачеві дискомфорту, адже вони будуть майже непомітні. Ця 
плавність дозволить літерам змінюватися паралельно з контекстом. 
Ілюстрація доповнює книги, але чи можливо знайти шлях, при 
якому книга буде «проілюстрована» з використанням мінімальних 
засобів, тобто шрифтів? ●

ВАРІАТИВНА ТИПОГРАФІЯ Важливо зазначити, що знайдений 
засіб, умовно названий «варіативна типографія» або «варіативна 
верстка», — це не заперечення традицій типографії. Він може існу-
вати поряд, але ніяк не є заміною звичної верстки, тому що із цим 
засобом дизайн книги перестає бути нейтральним. Побачивши 
зміни у шрифті на сусідній сторінці або прогорнувши всю книгу 
від початку до кінця, читач зрозуміє, що зараз щось зміниться, що 
от-от він щось відчує, але що — зрозуміє лише тоді, коли прочитає.

Це альтернативний спосіб верстки, при якому шрифт змінюється 
паралельно зі зміною станів у тексті, знайдений та протестова-
ний емпіричним шляхом. У створених зразках були протестовані 
різноманітні варіанти такої верстки: наскрізної та фрагментарної, 
а також 5 видів варіативних осей: вага (weight), ширина (width), тип 
контрасту, засічки, тип побудови графеми, їхні поєднання. На основі 
цих зразків виведені закономірності, алгоритми та правила роботи 
з варіативною типографією.

Іл. 5 Zang Tumb Tumb, Ф. Марінетті

❶ «Тіні забутих предків» М. Коцюбинський 
 Шрифт Commissioner, вісь будови графеми
Книга розділена на два емоційні стани головного 
героя: радість на початку книги та відчай і спусто-
шення у другій половині. Застосована гарнітура 
має різні за характером літери у крайніх накрес-
леннях осі Flair: від нормального, майже звичай-
ного гротеску до трохи ламаних літер. У цьому 
полягала помилка — зміна літер у цьому шрифті 
помітна тільки у великих кеглях, а в тексті, на-
бранoму в 10 пт, ї ї зовсім не видно (іл. 6). Це був 
перший тестовий взірець, тому весь текст було 
розділено рівномірно на 100 кроків по варіатив-
ній осі. Разом з текстом змінюються примітки, ко-
лонцифри та вірші.

❷ «Winnie-the-Pooh» A. A. Milne 
 Шрифт Fraunkes, вісь будови графеми
Казка має структуру вкладеної історії: у реаль-
ному світі батько Крістофера Робіна розповідає 
синові історії про Вінні Пуха, тому текст розділено 
на два стани: реальний — строге накреслення, та 
казковий — шрифт мʼякшає. На відміну від попе-
реднього прикладу, зміни між станами відбувають-
ся не протягом усієї книги, а короткими фрагмен-
тами, тому перехід робився порядково приблизно 
у 7–10 кроків. Колонцифри, заголовки, буквиця та  
вірші форматуються відповідно до стану, який пе-
реважає на сторінці. Тут виявилась така сама про-
блема — недостатньо помітна зміна шрифту (іл. 7). 

❸ «Мовчазна пацієнтка» А. Майклідіс 
 Шрифт Source, вісь ваги
Текст поділений на два потоки: один розповідає 
головний герой-психіатр, а другий — записи із що-
денника його пацієнтки. Тут візуалізуються тільки 
стани жінки, тому фрагменти, які розповідає чо-
ловік, залишаються сталими. Ключовий стан, що 
домінує у записах, — це паніка, тому для ї ї візуалі-
зації обрана вісь, яка відповідає за насиченість лі-
тер. Найбільш критичний момент набирається най- 
жирнішими літерами (іл. 8). Спочатку перехід ⊲ 

Іл. 6 Порівняння крайніх станів, які майже не 
відрізняються з першої та останньої сторінки 
«Тіней забутих предків»

Іл. 7 Порівняння крайніх станів 
у «Winnie-the-Pooh»

Іл. 8 Перехід у фраменті тексту. Акцент на 
останніх словах, нерівномірне розподілення 

Іл. 9 Порядковий перехід між двома станами 
у «Coraline»
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Іл. 13 Крайні 
стани у The 
Picture of 
Dorian Gray. 
Заголовки, 
буквиця та 
колоцифри 
підпорядковані 
основному 
тексту

Іл. 10 Зміни 
за типом 
контрасту. Від 
зворотнього до 
нормального 
через Regular

Іл. 11 Перехід 
у конденсова не 
накреслення, 
яке зображає 
вузький 
простір →

Іл. 12 Поєднан-
ня двох осей: 
ширини та 
ваги → →

⊲ робився порядково, але тоді акцентною була 
не гостра фраза, а більший фрагмент, тому наси-
ченість розподілена нерівномірно за контекстом. 
Заголовки в такому pазі вже не могли бути жир-
ними, тому що починали конкурувати з емоцією, 
тому до них застосовано інше форматування.

❹ «Coraline» N. Gaiman 
 Шрифт Recursive, вісь будови графеми
У книзі головна героїня переміщується між двома 
світами — реальним та «іншим». До кожного світу 
відведені крайні значення осі Casual: для реаль-
ного — гротеск з квадратними формами, для «ін-
шого» — мʼякші літери, наближені до скриптових. 
У тексті цей перехід повторюється декілька разів, 
тому кроки також повторюються, при чому у двох 
напрямках: від реального світу до «іншого» та 
у зворотному напрямку. Між світами є перехід-ко-
ридор, яким користується Кораліна, цей перехід 
робиться порядково у 9 кроків, 5 кроків виявило-
ся замало (іл. 9). Колонцифри, заголовки, буквиця 
та вірші форматуються відповідно до основного 
тексту.

❺ «Химерна пригода з доктором Джекілом та 
 містером Гайдом» Р. Стівенсон 
 Шрифт Roboto Flex, вісь типу контрасту
Ця книга про роздвоєння особистості доктора 
Джекіла, який має своє жахливе альтер еґо — міс-
тера Гайда. Книгу розповідає тpетя особа, до якої 
застосоване накреслення Regular з нейтральним 
характером. За допомогою параметричної осі, що 
змінює тип контрасту літер з нормального у зво-
ротний через нейтральний стан, візуалізовані фраг- 
менти, у яких зустрічаються доктор Джекіл (гори-
зонталі тонші за вертикалі, нормальний контраст) 
і містер Гайд (зворотний контраст, спотворений 
текст) (іл. 10). Перехід відбувається порядково, 
10 кроків до та після зміни. Втім, якщо змінюєть-
ся тип контрасту, то змінюється кількість чорного 
у смузі набору. Зворотний контраст стає вищим за 
ієрархією за нормальний. При використанні іншої 

гарнітури для заголовків з’являється візуальний 
хаос, тому що в тексті вже є 3 накреслення, які 
сприймаються по-різному.

❻ «Subterranean» J. Rollins 
 Шрифт Saira, вісь ширини
Основна частина розповіді відбувається під зем-
лею у печері, де трапляються дуже вузькі про-
ходи, для візуалізації яких обране конденсоване  
накреслення. Спершу був застосований шрифт 
Roboto Flex, але літери недостатньо сильно стиска-
лися по осі Width, щоби це було помітно. У обрано-
му шрифті літери стискаються так, що це стає по-
мітно, а також спричиняє дискомфорт при читанні, 
такий самий, який відчувають герої, коли ходять 
печерою (іл. 11). Перехід також робився порядко-
во (від одного рядка до декількох), у 9 кроків. Ще 
була протестована модель «стан у стані». У одно- 
му фрагменті, проходячи через вузький прохід, 
героїня потерпає через сильну клаустрофобію. 
Ця частина зверстана конденсованим накреслен-
ням з переходом у жирне конденсоване. Перехід 
робився за контекстом у 9 кроків, але у різну кіль-
кість рядків, і виглядає так: нормальне — конден-
соване — жирне конденсоване — конденсова-
не — нормальне (іл. 12). Це створило ще більший 
дискомфорт і змінило ієрархію на сторінці.

❼ «The Picture of Dorian Gray» O. Wilde 
 Шрифт ABC Arizona, вісь засічок
Протягом усієї історії портрет головного героя по-
ступово старіє, тому книга поділена на два стани —  
молодий і старий, що зображає шрифт, який з гро-
теску перетворюється на антикву, тобто нарощує 
засічки. Зміна відбувається лише один раз від пер-
шої сторінки до останньої, зображаючи метамор-
фози героя, жодний крок не повторюється двічі. 
Перетворення з гротеску в антикву помітне, для 
цього достатньо зробити до 20-ти кроків, які роз-
поділені по главах, а не посторінково. На одну гла-
ву — один крок. Разом з основним текстом зміню-
ються заголовки, буквиця і колонцифри (іл. 13). ● 
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МЕТОД ДВОХ ПРОСТОРІВ У варіативній верстці основою 
є стани (емоційні, фізичні тощо) у літературному творі. Варіативні 
шрифти — це інструмент, який допомагає створити переходи між 
цими емоціями, характерами або станами, тим самим чіткіше пере-
дати візуально сюжет твору. Вже було зазначено, що варіативний 
шрифт має певний дизайн-простір, що будується на основі таблиці, 
в якій містяться варіативні осі (іл. 14). Якщо вісь одна (наприклад, 
зі зміною ваги), цей простір лінійний і двовимірний. Зміни можуть 
рухатись від однієї крайньої точки до іншої. Якщо осей дві, то про-
стір залишається двовимірним, але з’являється безліч проміжних 
комбінацій між двома параметрами. Якщо ж осей три та більше, цей 
простір стає тривимірним і, завдяки цьому, ускладненим.

Книги теж мають подібний простір, тільки простір станів. Але він 
набагато складніший, ніж варіації між одним, трьома або десять-
ма станами. Визначити всі ці стани та виміряти їх математично за  
певною шкалою поки що неможливо. Тому визначення станів і їх-
ньої «сили» субʼєктивне і залишається за дизайнером. Можливо, 
у майбутньому зʼявиться шрифт, за допомогою якого можна було 
б передати будь-яку емоцію, або технологія, яка б дозволяла ство-
рювати гарнітуру спеціально під видання, але поки що можливості 
дизайнера обмежені наявними шрифтами. Виникає запитання: як 
же зобразити стани у книзі, якщо є обмеження в інструментарії? 
Відповідь проста — створити такі самі обмеження в просторі станів 
книги. Якщо поки що неможливо передати весь спектр, необхідно 
обрати те, що видається найважливішим для візуалізації та синхро-
нізувати це зі шрифтом. Це зумовлено не тільки технічним боком, 
а й тим, що дуже багато змін у тексті можуть створити візуальний 
хаос і заплутати читача. ⊲

Іл. 15 Візуалізація 2 просторів для трьох станів

Стан 2 (паніка)

Стан 1 (вузький простір)

Нейтральний стан

Параметр 2 (wght)

Параметр 1 (width)

Regular

Іл. 14 Таблиця варіативного шрифту

⊲ Основою методу є два графіки/таблиці, які візуалізують простір 
станів книги та таблицю варіативного шрифту, синхронізовані так, 
щоб на кожен стан була окрема варіативна вісь. Так кожен стан ма-
тиме свою, визначену в цифрах градацію, а також з’являться града-
ції між суміжними станами. У першому просторі, тобто книзі, обира-
ється не більше трьох ключових станів, які будуть візуалізуватися. 
Ці стани малюють у вигляді графіка — одна вісь на одну емоцію. 
Потім такий самий графік робиться з осей варіативного шрифту — 
в ньому обираються параметри, які будуть відповідати визначеним 
емоціям, і  їхні значення. У нормальному випадку Regular засто-
совується до нейтрального стану, який трактується як окремий 
стан (іл. 15). Якщо дизайнер обрав два основні стани, один з них 
нейтральний, між якими будуть відбуватися зміни, то він створює 
одну пряму, яка ототожнює одну варіативну вісь. Рух по осі відбу-
вається від початкового значення, яке позначає нейтральний стан 
(частіше 0), до крайнього, яке візуалізує емоцію або протилежний 

стан (частіше 100) (іл. 16). Схожий графік створю-
ється для двох станів, коли немає нейтрального 
(іл. 17). Для трьох станів, один з яких нейтральний, 
є два варіанти графіка: використати одну вісь, по 
якій можна рухатись у два боки (як у прикладі 
«Химерна пригода з доктором Джекілом та міс-
тером Гайдом») (іл. 18), або дві окремі осі, по яких 

можна рухатись в одному напрямку, а також між ними (іл. 15). Для 
трьох станів, коли четвертим є нейтральний, створюється складні-
ший графік, у якому можуть поєднуватися різні типи осей.

Перехід між значеннями не потребує від дизайнера робити кожен 
крок по варіативній осі (частіше він дорівнює 1, всього їх може 
бути 100). Зазвичай 8–10 кроків, зроблених порядково або по па-
раграфах, достатньо для короткого переходу від абзацу до пари 
сторінок. Для довгих змін — від першої сторінки до останньої — до 
20-ти — посторінково або по главах. Обсяг кроку в тексті зале-
жить від контексту. До того ж, кроки можуть бути і однаковими за 
величиною, і трохи різними, залежно від того, чого потребує текст. 
Технічно, для полегшення роботи, у графічному редакторі створю-
ються стилі параграфів з крайніми накресленнями-емоціями, які 
застосовуються до відповідних фрагментів тексту. Для переходів 
робляться символьні стилі, кожен стиль відповідає за певний крок.

Зміни можуть відбуватись у книзі і наскрізно, і фрагментарно. У пер-
шому випадку змінюється увесь текст від першої до останньої ⊲ 

Іл. 16 Простір для двох станів, 
один із яких нейтральний

Іл. 17 Простір для двох станів, 
коли немає нейтрального

Іл. 18 Простір для троьох станів: 
позитивного, негативного та 
нейтрального

Стан 1 (паніка)

Стан 2 (старий) 

Нейтральний 
стан

Стан1 (молодий)

Параметр 1 (wght)

(serif)

Regular

Стан + (чемний) Стан − (поганий)Нейтральний

Параметр 1 + 
(нормальний 
контраст)

Параметр 1 − 
(зворотний 
контраст)

Regular

Параметр 1 (sans)
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⊲ сторінки. Перехід між станами може відбуватись і один раз, і по-
стійно «перетікати» з одного стану в інший. Наприклад, у книзі 
«Портрет Доріана Ґрея» зміна відбувається лише один раз від пер-
шої сторінки до останньої, а в книзі «Кораліна» перехід повторю-
ється кілька разів. Фрагментарний спосіб стосується тільки певних 
частин книги, наприклад, зміна може відбуватися тільки в епісто-
лярних вставках, як це зроблено у книзі «Мовчазна пацієнтка».

За кожною емоцією або станом закріплюється певне накреслення. 
Є особливості вибору осей шрифту, які будуть візуалізувати зміни. 
Умовно осі можна поділити на дві групи: ті, що змінюють насиче-
ність літер, і ті, що не впливають на кількість чорного на сторінці. 
Якщо обирається перша група, то емоція стає панівною, тому що 
чорного на сторінці у місці зміни стає більше (якщо, наприклад, ви-
користане накреслення Bold), і це змінює ієрархію, про що важливо 
пам’ятати та використовувати такі параметри свідомо (іл. 8, 10, 12). 
Осі, які не впливають на зміну чорного, створюють делікатніші 
переходи. Літери мають змінюватися не зовсім радикально, але 
помітно. Це створює складність при виборі параметрів: якщо зміна 
у накресленні незначна, то ї ї не буде видно, і вся робота втра-
чає сенс. Осі, по яких літери змінюються зовсім трохи, наприклад, 
злегка м’якшають або в яких з’являються легкі злами, виявилися 
непомітними в основному тексті (іл. 6, 7). Набагато краще видно 
зміни, коли, наприклад, у літер наростають або зникають засічки, 

як у шрифті ABC Arizona (іл. 13). Також помітно, коли літери 
набувають акциденції, але помірно, так, щоби залишатися 
в межах текстового шрифту. Деякі зміни шрифтів можуть 
спричинити дискомфорт при читанні, і, якщо це не виправ-
дано контекстом, то краще уникати такі засоби.

Заголовки, буквиці, колонелементи та другорядні тексти 
підпорядковуються основному тексту, тому до них засто-
совується такий самий стиль, як і до основного тексту по-
ряд з ними (іл. 19, 20). Заголовки та буквиці можуть яскраво 
зображати метаморфози тексту, тому при використанні 
іншої гарнітури до цих текстових блоків втрачається така 
можливість. До того ж, коли в тексті зображуються більше 
ніж два стани, зайва гарнітура може створити візуальний 
хаос, оскільки складеться відчуття використання більше 
трьох шрифтів у одному виданні. Якщо зображуються два 
стани, то декоративна гарнітура буде відрізнятися від ос-
новного тексту. Якщо якесь накреслення використане ⊲ Іл. 22 Використання знака параграфа

Іл. 21 Конкуренція між заголовком та станом

Іл. 20 Буквиця підпорядкована 
основному тексту у «Coraline»

Іл. 19 Заголовки підпорядковані 
основному тексту у «The Picture 
of Dorian Gray»
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⊲ тільки у фрагментах з гострими емоціями (як у книгах «Мовчазна 
пацієнтка» і «Subterranean»), то воно закріплене за станом і асоці-
юється з ним. Використання цього накреслення у заголовках або 
інших текстових блоках, у яких немає візуалізованої емоції, ство-
рює конкуренцію, яка буде плутати читача (іл. 21). Ця проблема ви-
рішується зміною набірної каси, розміру кегля або використанням 
знака параграфа у заголовках (іл. 22). ●

ВИСНОВОК Дослідження показало, що варіативну типографію дизайнери можуть 
використовувати для візуалізації станів у художньо-літературних виданнях. Дизайнер 
змінює свою роль на ілюстратора, тільки його інструмент — це варіативний шрифт.

Запропонований засіб ілюструє текст тільки за допомогою варіативних шрифтів, при 
цьому зберігається читабельність, що засвідчили тестові примірники. Були протес-
товані різні варіативні осі та їхні комбінації на різних за обсягом фрагментах тексту. 
Дизайнер вирішує скільки станів візуалізувати у виданні, а також яка вісь буде зобра-
жати певний стан, адже різні осі мають різний вплив на візуальне сприйняття тексту 
читачем. Навіть однієї осі буває достатньо для книги, а більше ніж три осі у виданні 
можуть спричинити візуальний хаос. При цьому не значить, що три осі візуалізують 
три стани, станів може бути й більше. Метод двох просторів дозволяє не заплутатися 
зі станами, їхніми осями та проміжними станами між ними: дизайнер виокремлює 
з тексту стани, розподіляє між ними осі та зображає це на двох ідентичних графіках, 
на які спирається у роботі над виданням. Кількість кроків переходу та їхня величина 
також закладаються у графіки. Оскільки із цим засобом дизайн книги перестає бути 
нейтральним, така верстка більше підходить для відомих книжок, сюжет яких усі 
приблизно знають, тому що дизайнер не розкриє зміст книги, а швидше проілюструє 
його. Книга, зверстана таким чином, може зайняти категорію подарункового видання. 

Варіативна типографія — це нова методика, тому для розвитку вона потребує експе-
риментів і застосування дизайнерами. У практиці різних людей з’являться нові поєд-
нання, ідеї використання різних варіативних шрифтів та, ймовірніше, нові принципи 
застосування методики.
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У статті було розглянуто колірні комбінації, 

їх використання та ігнорування дорогими 

брендами, на основі аналізу фіналістів кон-

курсів дизайну Red Dot Design Award та 

Designers Institute of New Zealand. Стаття 

висвітлює шаблонний стереотип, що пре-

міум продукція в більшості одягає чорні, 

темні або навпаки вибілені тони. Було про-

ведено класифікацію та аналіз 507 робіт 

конкурсу графічного дизайну. Дослідження 

Ключові слова: колір, преміум бренд, до-

роге упакування, стереотип, унікальність, 

диференціація.

СТЕРЕОТИП КОЛЬОРУ 
В ДОРОГИХ БРЕНДАХ, 

НА ПРИКЛАДI УПАКУВАННЯ
ТА ВIЗУАЛЬНОΪ IДЕНТИЧНОСТI 

ФIНАЛIСТIВ КОНКУРСУ 
ДИЗАЍНУ.

Х О Р О С Т К І В С Ь К А  С О Ф І Я

розглядає методи передачі преміальності, 

показує  недооцінений потенціал кольору,  

а саме його вплив на диференціацію та 

ефективність продажу та робить спроби 

деконструювати шаблонну думку.

The article examined color combinations, their 

use and disregard by expensive brands, based 

on the analysis of the finalists of the Red Dot 

Design Award and Designers Institute of New 

Zealand design competitions. The article 

highlights the stereotype that premium 

products mostly wear black, dark or, on the 

contrary, bleached tones. Classification and 

analysis of 507 works of the graphic design 

competition was carried out.The study 

COLOR STEREOTYPE
IN EXPENSIVE BRANDS 
BASED ON THE EXAMPLE OF 
PACKAGING AND VISUAL 
IDENTITY OF DESIGN 
CONTEST FINALISTS.

K H O R O S T K I V S K A  S O F I I A

examines methods of conveying luxury, 

shows the underrated potential of color, its 

impact on differentiation and sales efficiency, 

and attempts to deconstruct stereotypical 

thinking.

Keywords: color, premium brand, expen-

sive packaging, stereotype, uniqueness, 

differtiation.



Колір — один із найважливіших аспектів 

просування товару, адже має вплив на 

емоції, які викликає у людини і зчитується 

в рази швидше, ніж текст. На нього ми ре-

агуємо підсвідомо, 80% кольору та світла 

поглинаються нервовою системою і лише 

20% — зором, тому це потужний інструмент 

невербальної дії, який варто використову-

вати, для того щоб зв’язатися з аудиторією 

на більш глибокому, емоційному рівні.

Можна простежити, що дедалі біль-

ше серйозних та дорогих брендів вико-

ристовують для візуального рішення саме 

приглушені, темні або навпаки вибілені 

відтінки. Чорний дуже часто виступає до-

мінуючим. Що доводить приклад ро-

біт фіналістів 2021 — 2022 року Designers 

Institute of New Zealand Best Design Awards  

в сфері графічного дизайну та Red Dot 

Design Award 2021 серед яких ми можемо 

простежити, що у більшості робіт, які по-

зиціонують себе як дорогий та ексклю-

зивний, преміум дизайн, відсутні яскра-

ві кольори. Така ж ситуація із запитами 

«Luxury, premium, exclusive, expensive» на 

платформах Behance та Pinterest (іл.1). 

Можемо зробити висновок, що фігурує дум-

ка про те, що колір викликає асоціації деше-

вого товару. 

Постає питання: яка комбінація та кіль-

кість кольорів все ще працює, та викликає 

враження дорогого дизайну? Чому яскраві 

поєднання в дорогих брендах викликають 

упереджене ставлення, та яким чином це 

можна змінити? Які риси притаманні кате-

горії преміальності? Яка межа між серед-

ньою та високою ціновою категорією? 

Можна передбачити, що знайдені методи 

допоможуть збагатити та урізноманітнити 

дизанерські рішення, а також виділити про-

дукт серед конкурентів не втрачаючи при 

цьому вартість. 

Іл. 1. Пошук на Behance

Сприйняття кольору є результатом еволю-

ційного розвитку, оскільки ця властивість 

дозволяла шукати їжу, виявляти небезпе-

ки та інтерпретувати емоції. Звертаючись 

до психології кольору, знаємо яка симво-

ліка тягнеться за кожним із них, оскільки 

ми схильні наділяти їх певним контекстом. 

Синій вважається найбільш продаваним. 

Тілбурзський університет в Нідерландах 

дослідив, що картини, на яких переважають 

сині тони, йдуть з аукціонів на 11% дорожче за 

інші. Також існує думка, що інтровертів біль-

ше приваблюють холодні відтінки, тоді як 

екстраверти віддають перевагу теплішим. [1]

Одним із перших, хто серйозно за-

йнявся дослідженням кольору, був Гете.  

Він створив теорію під назвою «Вчення про 

колір», та заговорив про те, що «окремі ко-

льори викликають особливий душевний 

настрій». Він звернув увагу на значення вза-

ємно доповнюючих кольорів і пояснив їхню 

природу. До них відносяться ті, що розташо-

вуються на протилежних сторонах колірно-

го кола. [2]

Також, багато уваги вивченню впливу 

кольору на психічний стан людини приді-

лив Макс Люшер — професор та психолог 

зі Швейцарії. Він з’ясував, що сприйняття 

кольору залежить від емоційного стану лю-

дини, та розробив “тест Люшера” для діа-

гностики. Замість того щоб ставити прямі 

питання, як у більшості особистісних тестів, 

цей тест спрямовує людину несвідомо. [3] 

Завдання преміум-класу полягає в тому, 

щоб постійно винаходити цю мову, щоб 

решта залишалися на крок позаду. Такий 

дизайн має відображати стиль та ексклю-

зивність. Є багато способів досягти цього, 

одні з таких: 

! центральна симетрія;

! чистота та мінімалізм;

! цікава, часто креативна форма упаковки;

! використання монограм — максимально 

стислого графічного знаку, який складаєть-

ся із літер;

! орнаменти, печатки, увага до деталей;

! імітація ручної чорно-білої графіки;

! шрифти із засічками;

! матеріал (замість пластику — скло);

! тиснення, висічка, лакування, позолота;

! магнітні застібки, піна або тканина всере-

дині для утримання продукту;

! взаємодія. Продукти високого класу по-

винні вести споживачів у подорож відкрит-

тів: коробки, які потрібно відкрити, цигарко-

вий папір, який потрібно розгорнути;

Протягом дослідження було знайдено 

багато джерел, які допомагають та дають по-

ради зі створення преміум бренду. Всюди 

простежується та сама стереотипна дум-

ка: щоб позиціонувати свій продукт серед 

класу люкс, варто дотримуватись тонких 

кольорів. «Щоб досягти розкоші, подумай-

те про використання чорного, темно-си-

нього, смарагдового або інших темних від-

тінків», «Уникайте яскравих кольорів». [4]  

Сприйняття кольору 
та його вплив

Премiальнiсть 
в брендах та способи 
ϊϊ передачi



Оскільки колір, як правило, асоціюється  

із доступністю. Існує страх виділитися. [5]

Однак, основною складовою преміум 

товару є унікальність. Якщо усі преміум то-

вари робити темними чи білими, то це при-

зводить до уніфікації, тобто одноманітно-

сті та схожості, а це повна протилежність 

унікальності. В сучасному світі потрібно 

рухатися так само, як і ландшафт навкруги. 

Відрізнятися від інших у своїй галузі, які про-

понують подібні продукти чи послуги.

Варто знайти колірне співвідношення, 

коли товар виділяється з-поміж інших у тій 

самій ціновій категорії, в той же час не кри-

чить про себе, але зупиняє погляд. Упаковка 

чи айдентика може бути унікальною та по-

мітною, але зовсім не обов’язково строкатою 

та кричущою. 

Підгрунтям для даного дослідження ста-

ли конкурси: Red Dot Design Award та 

Designers Institute of New Zealand.

Red Dot Design Award — наймасштабні-

ший дизайнерський конкурс та престижна 

щорічна нагорода, яку вручає інститут цен-

тру дизайну, який знаходиться в Німеччині, 

свого роду «Оскар» в світі дизайну. Designers 

Institute of New Zealand. Best Design Awards — 

це велика демонстрація досконалості  

в графічному, просторовому та цифровому 

дизайні в Новій Зеландії.

Аналізуючи проекти 2021-2022 років,  

Аналiз робiт фiналiстiв 
конкурсу дизайну

в сумі було розглянуто 507 робіт графічного 

дизайну, та відібрано лише ті, які позиціо-

нували себе як дорогий, преміум сегмент, 

таких — 45. З них:

! 33 — чорно-білих роботи, а також із темни-

ми або навпаки переважаючими світлими 

відтінками;

! 5 — додано 1 яскравий колір;

! 7 — 2 та більше тонів. (іл.2)

Іл. 

15.5%

11.1%

73.3%

Із 2 та більше 

Із 1 яскравим

ЧБ, темні та вибілені 

Розглянемо детальніше дану категорію і на 

основі опитування зʼясуємо, чи дані зразки 

справді викликають враження дорогого:

1. Pure Burgers — заморожені бургери. 

Справа в тому, що даний продукт знаходять-

ся в морозильній камері, тому люди очіку-

ють нижчу якість заради зручності. Через 

це, бренду потрібно було протистояти упе-

редженим очікуванням людей та показа-

ти, що вони пропонують якість і зручність 

без компромісів. Щоб втілити це, упаковка 

поєднує в собі простоту і пряму типографі-

ку, щоб передати доброякісність продукту. 

Найменування використовує різні кольори 

для навігації. Упаковка також містить налі-

пку, яка говорить про те, що покупець жер-

твує 1 долар США на благодійну організацію. 

Це ще більше підкреслює: до цих бургерів 

не додається нічого, окрім доброти. [6] За 

результатами опитування, продукт отримав 

55.6% голосів за те, що він виглядає дорого 

По днання декiлькох 
кольорiв

і 52% проти. Основні зауваження щодо на-

вантаженої композиції та зіп упаковки, яка на 

думку респондентів здешевлює товар. (іл.3)

2. Vogel’s Cereals — дизайнерам було дору-

чено відновити втрачений зв’язок із сучас-

ними споживачами. Розуміючи особливе 

місце, яке займає даний бренд у серцях но-

возеландців, було повернуто його колись 

створені смуги — найбільш впізнаваний 

елемент. Було розроблено індивідуальний 

летерінг «granola», а також модернізовано 

загальну естетику упакування для сучасної 

аудиторії. Застосовано контраст яскравих 

кольорів із кремовим і насиченим зеленим, 

що належать Vogel’s, що додало асортимен-

ту впізнаваності на полицях. [7] 

Проте, 55.6% голосів говорять про те, 

що даний продукт не відповідає дорого-

му сегменту. Навантажена композиція та 

смужки, які викликають відчуття продукції 

середнього класу. (іл.4)
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3. Curatif — асортимент барних коктейлів 

ділиться на дві серії: шумну вечірку «Escape» 

і більш офіційну «Essentials». Завдання по-

лягало в тому, щоб привести дизайн асор-

тименту Essentials у відповідність із грайли-

вою індивідуальністю Escape, не втрачаючи 

зрілості та преміальності. Тому, кожен кок-

тейль було повернено до його витоків, 

створивши сюрреалістичні колажні сцени 

з ностальгічних образів. За рахунок цього 

напій отримав енергію історії та пригод, до-

повнену класичними смаковими якостями. 

[8] Отже, на запитання «чи дорого вигладає 

даний продукт?» коктейлі отримують 66.7% 

так, 37% — ні. Із зауважень: потрібно більше 

чистоти, не читабельний золотий шрифт на 

білому тлі. (іл.5)

4. MADA Bubbles — витончене ігристе вино. 

Експериментальність та унікальність відо-

бражена в незвичних пливучих візерун-

ках та градієнтних кольорових поєднаннях.  

А також текст, який ловить хвилі та підла-

штовується під їх форму. Рельєфність фак-

тури етикетки створює додаткові тактильні 

відчуття, а срібні літери створюють атмос-

феру достатку. [9] Більшість голосів, а саме 

59.3% — говорить про те, що дизайн має 

дорогий вигляд, 40.7% респондентів не 

погоджуються. Основні зауваження щодо 

форми пляшки та етикетки, яка є надто про-

стою. Також, не зовсім відповідна кольорова 

гама. (іл.6)

5. Teatra Premium — дизайн упаковки чаю. 

Залізна банка дозволяє не лише піклува-

тись про природу, але також добре збері-

гати характеристики продукту. Ілюстрація, 

розроблена у співпраці з британським ілю-

стратором Fee Greening, демонструє харак-

теристики ключових чайних інгредієнтів. 

Розповідь упаковки має на меті викликати 

емоційне натхнення, виражаючи аромат  

і смак кожного продукту. [10] Більшість голосів 

голосування говорить про те, що товар премі-

альний. У співвідношені 89% до 11%. Увага до 

деталей, яка проявляється в орнаменах. (іл.7)

6. Lords + Angels Power Hydration Ampoules — 

унісекс бренд засобів для догляду за шкі-

рою, який поєднує клінічні дослідження та 

природні рослинні продукти. Клінічна біла 

упаковка, покрита матовим ламінуванням, 

показує увагу до науково підтверджених 

Іл. . a Іл. .  B e

інгредієнтів і функцій. Напівпрозора жовта серветка виконує захис-

ну функцію, а також посилює досвід від розпакування. Самі ампули 

зроблені із бурштинового скла, для того щоб захистити гіалуронову 

кислоту від світла. Харизма та індивідуальність сяє через мінімаліс-

тичний дизайн із спалахами кольору. [11] 91% підтверджують його 

високу вартість. Цікавий паттерн, який бере свій початок з назви 

бренду та демонструє символ «+» з легким нахилом. (іл.8)

7. RabbitRabbit — бренд підібрав натуральні інгредієнти та ефірні 

олії і створив з них шість очищувальних мил, доповнених аромата-

ми. Дизайнерське рішення демонструє просту типографіку на зов-

нішній стороні, а при відкритті — елементи інгредієнтів. Пастельна 

палітра, яка контрастує з яскравими, навмисно наївними ілюстра-

тивними деталями. Коробка виконує функцію традиційної мильниці. 

[12] Результатом є цікава конструкція, яка підкреслює баланс між 

простотою та унікальністю і веселощами та вишуканістю. Із цим 

твердженням згідні 92.6% респондентів, 7.4% — проти. (іл.9)
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З попереднього опитування зразків дизай-

ну, які містять в собі колір та позиціонуються 

як дорогий, преміум продукт, можемо зро-

бити висновок, що колір в дорогому дизайні 

таки працює. Проте, залишилось знайти які 

саме співвідношення відтінків викликають 

враження дорогого дизайну, а які ні. Знайти 

тонку межу між середньою та високою ціно-

вою категорією. 

Для того щоб це зʼясувати, в рамках до-

слідження було вирішено провести тес-

тування емпіричними методами. Даним 

методам пізнання притаманні реальне 

спостереження, експеримент, порівняння, 

тестування, складання графіків і таблиць,  

а також експертну оцінку. За своєю структу-

рою кожний емпіричний метод являє собою 

сукупність прийомів та операцій, спрямо-

ваних на вивчення і точний опис реальних 

проявів тих чи інших психологічних явищ, 

а також дають можливість отримувати різ-

нобічну інформацію про стан об’єктів, про-

цесів, сприяють поглибленню вивчення їх 

характеристик. Такі методи відносяться до 

основних інструментів, які використовують 

спеціалісти при оцінці проектів чи програм. 

Отже, було прийнято рішення застосува-

ти метод опитування, оскільки це найбільш 

уживаний спосіб збору соціальної інформа-

ції. При проведенні опитування фіксуються 

оцінки, думки, враження, надії особистості. 

Дані, які будуть отримані за допомогою опи-

тування, досить легко піддаються кількіс-

ному аналізу, а також інтерпретації після 

Тестування кольорових 
комбiнацiй

обробки. Запитання формувались таким 

чином, щоб бути зрозумілими для респон-

дента та не викликати здивування або не-

бажання спілкуватися, вони повинні бути 

максимально спрощені. Важливо при цьому 

уникати помилок у вигляді перенаванта-

ження анкети другорядними питаннями. 

Якщо в анкеті часто зустрічається відповідь 

«не знаю» або «не розумію» — це говорить 

про те, що питання в анкеті нечітко сфор-

мульовані. Також, якщо багато запитань за-

лишається пустими, тобто без відповіді, — 

може означати про недостатньо зрозумілу 

мету дослідження або в анкеті не гаранто-

вана анонімність. 

За допомогою гугл форми було створе-

но опитування, яке налічувало 40 зразків 

кольорових комбінацій. В ньому було вико-

ристано закритий вид запитань, тобто коли 

опитуваний вибирає відповідь на запитання 

з кількох йому запропонованих. Перевага 

таких питань в тому, що вони швидко оп-

рацьовуються. Натомість, відкриті питання 

не тільки ускладнюють аналіз інформації,  

а й заважають отримати кількісні дані. 

Практика показує, що кількість відмов від-

повідати на відкриті питання досягає ча-

сом 70%, а це спотворює вибірку. [13] Крім 

того, відповідаючи на відкрите запитання, 

респонденти нерідко бувають байдужими 

та не зовсім чесними, пишуть у відповіді 

перше, що прийде в голову, не прагнучи 

відповідати по суті питання. Звідси безліч 

випадкових, непродуманих відповідей, які 

можуть прямо вплинути на якість отриманої 

інформації. Надпис на кожному прикладі 

був виконаний нейтральним шрифтом без 

чіткого характеру, для того щоб не заважати 

кольору розказати про себе. Для того, щоб 

розподілити зразки за категоріями, я вирі-

шила відштовнутись від кольорового кола 

Йоганнеса Іттена — швейцарського худож-

ника і педагога. Цей колірний круг згаданий 

в його праці «Мистецтво кольору». Зараз 

він вважається одним із найзручніших ін-

струментів для підбору колірних гармоній 

оскільки дуже добре допомагає підбира-

ти комбінації, що складаються з двох, трьох  

і більше кольорів. Коло Іттена розділене на 

12 колірних секторів. Всього містить 3 ос-

новних первинних кольори — це синій, жов-

тий та червоний. Саме при їх змішуванні  

і виходить все різноманіття. [14] За основу 

було взято 3 основних та найбільш поши-

рених варіанти, як правильно поєднувати 

відтінки даного кола, а саме:

! Класична тріада — поєднання 3 кольорів, 

що лежать на однаковій відстані один від 

одного на колі Іттена, і утворюють рівносто-

ронній трикутник. Для прикладу: жовтий, 

синій та червоний. Дана схема забезпечує 

високу контрастність і в той же час зберігає 

гармонію. Така композиція виглядає досить 

живою навіть при використанні блідих і не-

насичених тонів. 

! Із застосуванням яскравих комплемен-

тарних, тобто тих, які розташовані на про-

тилежних сторонах колірного кола, тобто 

одне навпроти одного. Наприклад: жовтий 

і фіолетовий, синій і помаранчевий, черво-

ний та зелений. Їх ще називають доповнюю-

чими, оскільки їх поєднання дає енергійний, 

жвавий ефект. 

! Аналогічне поєднання — тобто те, яке 

передбачає використання кольорів, роз-

ташуваних поруч один з одним на колір-

ному колі. Для прикладу: синій та зелений, 

жовтий і оранжевий. Зазвичай, така схе-

ма характерна низьким контрастом. Вона 

може здатися нудною, але насправді око 

сприймає її як щось зрозуміле та симпа-

тичне, оскільки  вона часто трапляється  

в природі. [15]

Головною задачею була швидка, імпуль-

сивна відповідь «так» чи «ні» на питання про 

цінову категорію представлених комбінацій. 

Чи викликає асоціації та відчуття дорогови-

зни, чи ні. 

Аналізуючи результати опитування, мо-

жемо спостерігати, що більшість респон-

дентів віддали перевагу тим прикладам,  

в яких співвідношення темного кольору до 

яскравих тонів значно переважає. Таких ві-

дібрано — 8. (іл.10) 
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Чим більше простору займає відкритий від-

тінок — тим менш вартісним він виглядає  

в очах споживачів. Ті ж самі комбінації 

яскравих кольорів, проте зі світлим, майже 

нейтральним фоном — не працюють. 

В основному, найбільше простежуєть-

ся використання аналогової схеми кольору, 

де використовуються тони, які розташовані 

одне поруч з одним, таке сусідство кольо-

рів викликає асоціації вартості. З-поміж всіх 

прикладів було відокремлено: поєднання 

жовтого та яскраво-оливкового, жовтого 

та оранжевого, голубого та мʼятного, а також 

яскраво-оливкового із зеленим. 

Метод комплементарності працює втричі 

менше, ніж з кольорами-сусідами, оскіль-

ки таких зразків було виявлено всього два. 

Це поєднання оранжевого та голубого 

і фіолетового та жовтого. Проте найменш 

дієвим способом для передачі високого 

класу виявилось застосування класичної 

тріади, оскільки не відібрано жодного зразку  

з її використанням. Також трапились випад-

ки, де кількість голосів співпадає, або різни-

ця в голосуванні складає лише в 1.4%. 

У підсумку, найбільш оптимальним ви-

явився варіант використання 2-х яскравих 

аналогових кольорів, проте в поєднанні  

зі значно більшим відсотком темного. (іл.11)

У процесі дослідження вдалося провести  

аналіз робіт фіналістів Red Dot Design Award 

та Designers Institute of New Zealand 2021-

2022 в області графічного дизайну для під-

твердження стереотипу, що серйозні та 

дорогі бренди в більшості використовують 

для візуального рішення саме приглушені, 

темні або навпаки вибілені відтінки, часто із 

переважаючим чорним. Фігурує думка про 

те, що колір викликає асоціації дешевого 

товару, що також доводить багато джерел, 

які допомагають у створенні власного пре-

міум бренду. Проте, використання звичних 

нам темних тонів веде до уніфікації товарів, 

що є протилежністю унікальності, яка є ос-

новною ознакою висококласної продукції.  

Як показало опитування зразків упакуван-

ня — колір має повне право застосовуватись 

в дорогому, преміум дизайні. Однак не всі 

поєднання працюють, дуже часто це зале-

жить від інших факторів та елементів, які 

присутні для передачі преміальності.

В ході дослідження було доведено, що 

найкраще працюють зразки із використан-

ням 2-х яскравих аналогових кольорів, про-

те в поєднанні зі значно більшим відсотком 

25%
Комплементарне поєднання

Аналогічне поєднання

75%
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Діана Жураківська

Плакати фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА: методи-
ка побудови ієрархії повідомлень

У статті проводиться аналіз спортивних плакатів. Для досліджен-

ня були обрані 63 плакати до фіналів Ліги Чемпіонів УЄФА з 1955 

по 2022. Під час аналізу було виділено 3 основні повідомлення. 

Проведено класифікацію та зіставлення виділених видів голов-

них повідомлень. В роботі визначається головна роль сучасних 

спортивних плакатів, позначаються ключові проблеми комунікації 

та впроваджується методика побудови ієрархій двох чи більше 

повідомлень в одному плакаті.

Ключові слова:

повідомлення, комунікація, плакати, Ліга Чемпіонів, місто-госпо-

дар, команди-фіналісти

Diana Zhurakivska

UEFA Champions League Final Posters: the 
technique for building the messages hierarchy

The article analyzes sport posters. Sixty-three posters of the 

UEFA Champions League finals from 1955 to 2022 were chosen 

for this research. During the analysis, three main messages were 

highlighted. The classification and comparison of selected types 

of communication were performed. The work defines the main role 

of modern sports posters, identifies the key problems of today’s 

communication, and introduces the technique of constructing 

hierarchies of two or more messages in one poster.

Keywords: 

message, communication, posters, Champions League, host city, 

finalist teams
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Масштабна спортивна подія —  це можли-

вість сповнювати інформаційний простір 

цим видом спорту щонайменше пів року. 

Це є велика нагода прорекламувати своє 

місто та залучити нових туристів до своєї 

країни [1]. Офіційна символіка є обов’яз-

ковою частиною таких подій. Важливою 

складовою є плакат, адже він є одним 

з найголовніших методів комунікації спор-

тивного змагання з вболівальниками.

Сучасні спортивні плакати мають відразу 

декілька різних повідомлень, адже 

потрібно показати місце проведення, 

головний трофей змагання або гравців. 

Але такі плакати, зазвичай, мають за 

головне повідомлення лише одне, тим 

самим, поступаються та опускають 

можливість використовувати відразу два, 

або три повідомлення. Через це, будується 

не повне повідомлення, яке хотів 

передати комунікатор до адресата. Цю 

проблему можна окреслити як проблема 

в ієрархії побудови повідомлення, адже 

саме правильно побудована ієрархія 

повідомлень зможе дати нагоду збагатити 

такі плакати.

Тому постає питання як краще зображати 

плакати, щоб збереглись важливі елементи 

та композиція виглядала різноманітною, та 

не втрачалась комунікація між плакатом 

та адресатом? Як урізноманітнити ієрархію 

побудови повідомлень плакатів та скільки 

повідомлень можливо в одному плакаті? 

Можна спробувати передбачити, які 

елементи будуть найбільш вдалими для 

покращення комунікації між адресатом та 

комунікатором. Відповідно, це поповнить 

методи передачі головних повідомлень 

в плакатах.

Ліга Чемпіонів —  це найпопулярніший 

європейський турнір, який проводиться 

між топовими клубами [2]. Кожен перемо-

жець цього чемпіонату входить в історію 

та набуває величезної слави [2]. Плака-

ти до фінальної частини Ліги Чемпіонів 

є обов’язковою атрибутикою починаючи 

з першого сезону існування 1955 року. 

Також, дані плакати використовували як 

обкладинку до програмки до фіналу. Про-

грамка —  це зверстаний журнал з усією ін-

формацією про клуби фіналістів, їх гравців, 

про місто- господаря та про статистику 

даного розіграшу.

Оскільки метою було визначення комуніка-

тивної складової та формулювання ієрархії 

побудови головних повідомлень в плака-

тах, взявши за приклад плакати до фіналь-

ної частини ЛЧ УЄФА, для початку треба 

було зробити аналітичний аналіз даних 

плакатів, щоб виділити головні повідом-

лення в плакатах.

Зараз плакатів нараховується понад 

60 та продовж 67 років плакати набували 

різноманітного вигляду, проте певні зако-

номірності та особливості проглядаються 

у кожному періоді. (іл. 1)

Під час аналізу було виділено три основні 

повідомлення:

Місто-господар. Яке місто, яка країна 

приймає фінал. Головне повідомлен-

ня —  популяризація міста- господаря.

Хто грає. Головним є виділення 

команд- фіналістів.

Ліга Чемпіонів. Головним повідомлен-

ням виступає сам чемпіонат, сама гра.

Саме на цих трьох повідомленнях буду-

ються плакати, та в залежності від року 

та обставин в даний період часу, ці пові-

домлення мінялися.

1950’ 1960’

1970’ 1980’

1990’ 2000’

2010’

Сумарна 

2020’

67%

33%
43%

22%

35%

14%

40%
46% 50%

14%

36%

41%

41%

18%

47%
47%

6%

56%
44%

14%

86%

Аналіз та виділення 
головних повідомлень

19%

39% 42%

Найбільше є повідомлення самого чемпі-

онату. Майже однаково є повідомлення 

з якого міста приймають фінал, країни- 

господаря, особливо це стає помітно 

в останні роки. Менш за все є команд. 

Таке повідомлення перед усім зустріча-

лось в ранніх плакатах.
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ся основна пам’ятка міста, як головний 

розпізнавальний елемент. Використову-

ються також стадіони міста- господаря, як 

ілюстративно, так і фотографією. Також 

проявляється тенденція використовува-

ти емблеми міста, країни, або емблеми 

офіційної асоціації футболу тієї країни. Ще 

можуть використовувати різні натякаючи 

елементи, такі як, офіційний символ країни 

або притаманний елемент з історії держа-

ви. (іл.6)

Це найпопулярніший вид комунікаційно-

го повідомлення. Він використовувався 

усі роки та завжди стабільно був високої 

потреби. Це не є сюрпризом, адже це саме 

цей турнір, який повинен прочитуватися 

відразу як бачиш візуалізацію. 

Якщо порівнювати минулі часи з тепе-

рішніми (1950–2000 з 2010–20) то можна 

чітко виділити, що раніше ця реклама не 

була так чітко виражена, тобто не було 

кричущого що саме це і є Ліга Чемпіонів, 

або якщо і було, то не занадто переванта-

жено. Тобто, могла бути тільки назва, або 

тільки кубок або якийсь футболіст чи щось 

футбольне, що мало натяк на футбольне 

свято. Якщо брати сьогоденне 20-тиріччя, 

ймати такі грандіозні події. В цих плакатах 

використовуються ілюстрації трофея та 

кольорова гама, які натякають на прина-

лежність до цього турніру.

Це найменше використаний тип повідом-

лення. (іл.10) Багато був використаний 

в найперших роках, особливо в 1970’, 

а починаючи з 2000-них майже взагалі не 

використовується. Це виходить через те, 

що раніше, треба було популяризувати 

футбол через команди, роботи рекламу 

чемпіонату через команди- фіналістів. Адже 

на футбол ходили тільки заради своїх ко-

манд та заради підтримки своєї команди та 

гри загалом. Наразі, футбол перестав бути 

просто футболом. Багато вболівальників 

відвідають фінал не через команди, а біль-

ше через атмосферу футбольного свята 

та престижу чемпіонату, адже це найпопу-

лярніший чемпіонат в Європі й побувати 

на фіналі є великим святом. Тому, цей тип 

комунікації через команду- фіналіста почав 

втрачати свою актуальність. 

Загалом, ця комунікація може виступати 

як основним видом, так і другорядним. 

Футболісти можуть бути як і ілюстративни-

ми, так і фотографіями справжніх гравців. 

Також це можуть бути кольорові натяки на 

команди, тобто використовуючи кольо-

Місто

Клуби-фіналісти

Ліга Чемпіонів

Можна простежити що повідомлення 

міста, країни, яка приймає, стає більше 

використовуватися з 1990’, але найбільше 

використовується у 2010-тих. (іл.4) 

Такий хід обумовлений тим, що почи-

наючи з 2010-тих, турнір перестає бути 

просто про футбол. Через ризький по-

чаток популяризації туризму, платформа 

турніру стала добрим місцем реклами 

свого міста та країни. Ліга Чемпіонів стає 

місцем великих заробітків, адже це один 

з найпопулярніших турнірів у світі спорту. 

Тому, це прекрасне місце зарекламувати 

своє місто та залучати більше туристів до 

країни. А ілюстративний плакат з містом 

стає нагодою, де можна показати гарні та 

найважливіші місця свого міста. (іл.5) 

Мотиви можуть бути як ілюстративні, так 

і фотографічні. Вони можуть виступати як 

головний елемент комунікаційної складо-

вої плакату, так і другорядною. Мотиви 

міста можуть бути конкретно розроблені, 

або мати натяки, прочитуватися через 

прапор, кольори, патерн. Це може бути 

патерн національних костюмів або патерн 

видатних міст. Зазвичай, використовуєть-

то можна виділити що починається нав’я-

зування однієї Ліги Чемпіонів. Це виглядає 

дуже одноманітно, адже в підсвідомості 

всі плакати плутаються між собою. Але, 

для цього є і деякі пояснення. 

До прикладу, початок 20-тих став справж-

нім випробуванням для спортивної мен-

шини. Адже через всесвітню пандемію та 

війну, УЄФА доводилося переносити місця 

проведення турніру 3 рази. Так, плакат 

2020 має за основу фотографію кубка ЛЧ, 

на фоні логотипа —  м’яча Ліги чемпіонів. 

(іл.7) Скоріш за все, такий простий дизайн 

є через пандемію коронавірусу, адже вона 

розпочалася в кінці лютого в Європі та бу-

ло не зрозуміло, чи буде проходити фінал, 

чи ні. Тому, тільки за малий проміжок часу 

було вирішено провести фінал ЛЧ в Ліса-

боні. 

Плакат 2021 року теж має за основу 

фотографію кубка ЛЧ, на фоні логотипа —  

м’яча Ліги чемпіонів. Аналогічна ситуація 

з плакатом 2021 року. (іл.8) Пандемія коро-

навірусу внесла свої корективи. Спочатку, 

фінал ЛЧ мав відбутися в Стамбулі, але 

через великий зріст захворювання в Ту-

реччині, його було перенесено до Португа-

лії, тому, скоріш за все, дизайн плаката не 

був розроблений. 

Дизайн постера 2022 року має за основу 

ілюстрацію. (іл.9) Це векторна стилізована 

ілюстрація кубка Ліги Чемпіонів УЄФА. По 

боках ми бачимо візерунки вітру, який має 

пелюстки, м’ячики ЛЧ та розкадровуван-

ня центру футбольного поля. Дизайн є не 

сильно проробленими, адже спочатку матч 

повинен був відбутись в Санкт- Петербурзі, 

але після вторгнення росією в Україну 

з повномасштабною війною, матч було 

перенесено до столиці Франції —  Парижу, 

оскільки це є місто яке завжди готове при-

2013/2014, Лісабон2016/2017, Кардіфф2009/2010, Мадрид 2020/2021, Порту 2021/2022, Париж2019/2020, Лісабон2005/2006, Париж
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Іл. 5
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Отож, як плакати, вони відіграють чотири 

важливі ролі для цільової аудиторії:

Інформаційна складова. Перша 

і найзрозуміліша роль плакатів —  нести 

інформацію. Тому, першочергово це на-

давати інформацію, про те, де відбува-

ється матч, які команди взяли участь та 

о котрій годині починається гра.

Візуальна картинка. Також, плака-

ти виступають головною візуальною 

візитівкою фіналу. До прикладу, це 

чудовий шанс зробити фотографію по-

ряд з плакатом на згадку, що ти був на 

цьому фіналі —  це безпосередньо, якщо 

ти знаходиш в місті- господарі. А якщо 

ти не на матчі, то поділитися плакатом 

можна через соціальні мережі.

Асоціація. Найцікавіше, що можна 

виділити, це те, що ці плакати для вбо-

лівальників відіграють асоціативну роль. 

Себто, коли згадуєш якийсь фінал, то 

відразу пам’ятаєш як виглядає плакат, 

адже це візуальна картинка —  асоці-

ативний ряд. Опитуванні люди казали, 

що дивлячись на плакат вони можуть 

згадати що це був за фінал, хто брав 

участь, цікаві моменти та результат гри.

Колекціонування. Теж, було зазначе-

но, що деякі вболівальники полюбляють 

колекціонувати дані плакати на згадку. 

Тому, це теж одна з ролей.

Після аналізу цільової аудиторії, стало 

зрозумілим, що для них несуть плакати та 

наскільки важливим є правильне пові-

домлення в плакатах. Також, в резуль-

таті опитування була сформована думка 

вболівальників щодо плакатів, що саме їм 

подобається, що ні, які плакати є більш 

вдалими, які менш. Дані результати були 

застосовані до порівняльного аналізу пові-

домлень у зворотному зв’язку.

Таким чином, формула комунікативного 

процесу Г. Лассвелла являє собою одно-

часно і модель дослідження комунікатив-

ного процесу, і розгорнутий план власне 

комунікативної дії.

Отже, використовуючи дану модель, були 

сформовані та аналізовані повідомлення 

наступним чином:

Порівняльний аналіз 
повідомлень

Опитування

Важливо було зрозуміти, як комунікаційна 

складова плаката впливає на користувача, 

як він реагує на осучаснення та оновлен-

ня, яке повідомлення отримує, та яку роль 

відіграє плакат в адресата. Тому було про-

ведено аналіз та опитування серед вбо-

лівальників футболу, як основна цільова 

аудиторія цих плакатів.

Для цього було проведено дослідження 

думок вболівальників, використовую-

чи соціальні мережі та текстові, наживу 

опитування. Цільовою аудиторією висту-

пали футбольні вболівальники —  жінки та 

чоловіки, 19–55 років. В досліджені брали 

участь в основному українські фанати. Для 

іноземних була використана схема дослі-

дження думок в соціальних мережах —  чи-

тання коментарів, висловлювань на різних 

платформах. Українськими опитуваль-

никами виступали знайомі фанати різних 

футбольних рухів. 

Так, головними питаннями були: головна 

думка щодо сучасних плакатів Ліги Чем-

піонів, на скільки важливими є плакати до 

вболівальника, яку роль вони відіграють, 

найбільш вдали плакати, найбільш невдалі, 

яке повідомлення отримує вболівальник 

від плакатів, яке повідомлення хоче отри-

мувати вболівальник.

В результаті чого, були сформовані ролі 

плакатів для вболівальників та їх зворотня 

думка щодо трьох повідомлень в плакатах. 1969/1970, Мілан1965/1966, Брюссель 1985/1986, Севілья2006/2007, Афіни

Іл. 9 Іл. 10 Іл. 11 Іл. 12

Після аналізу проведеного опитування 

та виділення головних повідомлень, був 

зроблений порівняльний аналіз цих трьох 

повідомлень. Для цього була використана 

модель Лассвелла.

Існує багато моделей комунікацій, але для 

комунікацій в реклами треба виділити одну 

основну —  модель Лассвелла.

Формула Г. Лассвелла стала не тільки 

моделлю, що відбиває структуру комуніка-

ційного процесу, а й моделлю дослідження 

цього процесу, його структури та окремих 

елементів.[3] Відповідно до цієї структури, 

Г. Лассвелл визначає наступні розділи до-

слідження комунікації, кожен з яких пред-

ставляє відповідь на відповідне питання: 

Хто? Хто саме повідомляє дане пові-

домлення, хто комунікатор. 

Що? Що саме несе це повідомлення, 

яку інформацію. 

За яким каналом? Що виступає кана-

лом передачі. 

Кому? Хто є аудиторією на яку розра-

ховане це повідомлення. 

З яким ефектом? зворотний зв’язок, 

аналіз результату [3].

Місто-господар.

Комунікатор. Організація Ліги Чемпіонів.

Повідомлення. Рекламування міста- 

господаря.

Канал передачі. Плакат. Починаючи 

з 2010-тих —  біл-борди, Ліго Чемпіонський 

фестиваль, де всюди використовується 

брендінг, інтернет.

Адресат. Першочергово —  вболівальники, 

футбольна спільнота. Потім другорядні —  

інші люди, перехожі, користувачі інтернету, 

містяни.

Зворотний зв’язок. Іноді є влучні плака-

ти, іноді ні. За останнє 20-тиріччя втра-

чається комунікація турніру з адресатом. 

Повідомлення втрачається через однома-

нітність, неможливо виділити плакат, зга-

дати, адже коли згадуєш якийсь фінал ві-

дразу пам’ятаєш як виглядає плакат, адже 

це візуальна картинка та діє асоціативний 

ряд. Використання однотипних способів та 

технік показу міста. Брак експерименту.
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рові плями упізнається що це за команди 

грають у фіналі.(іл.11) Такий засіб вико-

ристовується задля другорядного викори-

стання цього елементу. Також, можливо 

використання прапорів чи вимпелів задля 

розрізнення клубів- фіналістів.
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центр, адже наше око побудоване так, що 

ми відразу звертаємо на центр об’єкта, 

геометричний центр площин. Всі елементи 

композиції будується врівноважено між 

собою. Тому композиція, яка використо-

вується в таких плакатах —  симетрична, 

центрична. Але бувають і випадки, коли 

середина може бути зміщена від центру, 

але все одно, через масивність вона ви-

глядає як оптичний центр. 

Такі плакати відразу привертають увагу 

і відразу розуміється головний меседж 

постера та що комунікант хотів донести 

адресату. Тому, це є виграшний варіант. 

Але такі плакати стають досить одноманіт-

ними та не цікавими. Адже через викори-

стання центру стає відчуття браку експе-

рименту.

Контраст. Людині потрібно всього три 

секунди аби побачити та зрозуміти пла-

кат. Тобто він повинен бути влучним і мати 

добрий вигляд здалеку. Саме тому, важ-

ливою складовою є контраст. Оскільки 

за допомогою контрасту легко можна 

виділити основний комунікативний об’єкт, 

який буде добре прочитуватися і зблизька 

і здалеку.

Маса. Ще можна виділити головний об’єкт 

за допомогою розміру. Це пояснюється 

тим, що чим більше об’єкт і чим він ма-

сивніше, тим він краще прочитується, як 

і здалеку, так і зблизька. Адже чим масш-

табніше об’єкт, тим він має кращий вигляд 

і його відразу можна побачити. Також, ця 

маса може бути не тільки через розміри 

масштабу об’єкта, а саме через масив-

ність. Тобто, об’єкт, сам по собі є масив-

ним —  широким, відчувається великим, 

масштабним. Тим самим, маса є важливим 

елементом побудови та виділення важли-

вих елементів.

Складові елементи побудови 
повідомлень плакату

Рекомендації в методики 
побудови ієрархії головних 
повідомлень

Команди-фіналісти.

Комунікатор. Організація Ліги Чемпіонів

Повідомлення. Заохочення глядачів че-

рез клуби-фіналісти.

Канал передачі. Плакат. Починаючи 

з 2010-тих —  біл-борди, Ліго Чемпіонський 

фестиваль, де всюди використовується 

брендінг, інтернет

Адресат. Першочергово – вболівальники, 

футбольна спільнота. Другорядні – інші 

люди, перехожі, користувачі інтернету, 

містяни.

Зворотний зв’язок. Відразу постає зро-

зумілим хто саме грає у фіналі. Чітка та 

цікава побудова плакатів. Плакат виглядає 

динамічним та відчувається рух. Не нав’я-

зує сам чемпіонат. Цікавий вигляд плакатів 

минулих часів з цим видом повідомлення. 

Дане повідомлення є найбільш привабли-

вим.

Головними складовими плакату, які бу-

дують комунікативну складову, безпосе-

редньо є об’єкт комунікації, композиція та 

колір.

Композиційна середина. В основно-

му, коли є одна комунікація, основний 

один об’єкт, його будують за принципом 

композиційної середини, тобто оптичний 

В опитуванні вболівальників та після 

аналізу комунікацій, головною проблемо-

ю було визначено проблема однаковість 

в побудові повідомлень плакатів, однаково 

використання одних повідомлень в одному 

плакаті, брак експериментів. Ця проблема 

постає з ієрархії побудови повідомлень 

в плакатах.

Тому, задля покращення комунікації між 

адресатом та комунікатором було виділено 

методику у поєднані двох чи більше пові-

домлень в одному плакаті, що зробить 

плакати більш оригінальними та цікавими, 

та зможе краще ієрархувати декілька пові-

домлень в одному плакаті.

Виділивши три основні елементи, можна 

спробувати побудувати їх використан-

ня так, що головними будуть виступати 

одразу два або три головних повідомлен-

ня. Отже, головними елементами виступа-

ють —  маса + центр + контраст. На цих 

елементах і будуються наступні методики: 

маса+центр, маса+контраст, маса+маса,

центр+контраст.

Ліга Чемпіонів.

Комунікатор. Організація Ліги Чемпіонів.

Повідомлення. Популяризація Ліги Чемпі-

онів та футболу загалом.

Канал передачі. Плакат. Починаючи 

з 2010-тих —  біл-борди, Ліго Чемпіонський 

фестиваль, де всюди використовується 

брендінг, інтернет.

Адресат. Першочергово —  вболівальники, 

футбольна спільнота. Потім другорядні —  

інші люди, перехожі, користувачі інтернету, 

містяни.

Зворотний зв’язок. Плакати є зрозу-

мілими, в тому плані, що відразу стає 

ясно звідки цей плакат. Але вони з часом 

стають перевантаженим, не можливо від-

різнити один поміж інших. Плакати стають 

дедалі однаковими та однотипними з кож-

ним роком. Дане повідомлення використо-

вується майже завжди, але почало набри-

дати, через однотипність в композиційних 

засобах. Багато згадок про Лігу Чемпіонів 

в останніх плакатах. Пізнаваність через 

колір, трофей, шрифт. Однакова та компо-

зиційно середня побудова плаката.

1974/1975, Мілан 1968/1969, Мадрид 1991/1992, Лондон 2014/2015, Берлін 1958/1959, Штутгард 1980/1981, Париж

Іл. 13

Іл. 14 Іл. 15

Іл. 16

Іл. 17

Іл. 18



Діана Жураківська
Плакати фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА: 
методика побудови ієрархії повідомлень38 39

1. Beech J., Chadwick S. The business of 

sport management. London : Pearson 

Education Limited, 2004. 527 p.

2. UEFA League Champions: UEFA Champi-

ons League history. URL: https://www.uefa.

com/uefachampionsleague/history (дата 

звернення: 01.03.2022).

3. Яшенкова O. Основи теорії мовної 

комунікації. Київ : Академія, 2010. 312 с.

Висновки
Виконаний аналіз показав, як змінилася 

комунікація за десятиріччя, як, залежно 

від актуальності, змінилась важливість 

повідомлень, та як різні фактори були 

причинами їх змінювання. Дослідження та 

опитування допомогли виділити ключові 

проблеми комунікації, якими виступають: 

однаковість, брак експерименту та слабке 

повідомлення, яке розроблене на основі 

однаково шаблонних ієрархій побудови 

повідомлень плакатів. 

У результаті магістерського дослідження 

було сформовано та запропоновано мето-

дика поєднання відсоткова однаково двох 

чи більше повідомлень в одному плакаті, 

що дасть змогу урізноманітнити плакати. 

Ними виступають наступні методики: маса 

+ центр, центр + контраст, маса + кон-

траст, маса + маса.

Як підсумок, беручи до уваги запропо-

новані методики задля урізноманітнення 

побудови ієрархії ключових повідомлень 

в плакатах, а також сторонячись подібно 

однакових методик побудови головного 

повідомлення постера, дизайнери можуть 

виготовляти нові, нешаблонні, та цікаві 

рішення в плакатах.

Центр + Контраст. Методикою є ви-

користання комунікативних об’єк-

тів посередині, в оптичному центрі 

плаката, але за допомогою контрасту, 

виділення цих об’єктів один від одного, 

що дає змогу прочитувати їх окремо, 

але через центр, ці комунікації залиша-

ються однакові за важливістю.

Отже, після виділених, методів можна за-

значити, що три головні елементи побудо-

ви ієрархії повідомлень в плакаті —  є маса, 

центр і контраст. Використовуючи ці три 

складові —  є можливість вживання двох 

головних чи більше повідомлень в плака-

ті, та розв’язання поставленої задачі без 

перевантаження.

Маса + Центр. Цей метод полягає 

в тому, що один з головних повідо-

млень розташовується посередині, 

а другий, використовуючи масивність, 

виділяється на задньому фоні, що йде 

всупереч оптичному центру, тим самим 

роблячи зорове ділення плаката та 

використання двох об’єктів однаково 

важливим за комунікацією. Вико-

ристовується центральна, симетрична 

композиція.

Маса + Маса. Методика полягає 

в тому, що два об’єкти, які за масою та 

об’ємом є рівноправні, займають всю 

площу плаката. Це створює відчуття 

рівноправного використання площини 

постера та однакову важливість двох 

комунікацій. Композиція може бути 

й симетрична й асиметрична.

Маса + Контраст. Цей метод будуєть-

ся за схемою використання однакових 

масивних об’єктів та розташування цих 

елементів на площини, виділяючи їх за 

допомогою контрасту. Тим самим мож-

на виділити понад три різних головних 

повідомлень. Композиція може бути 

різноманітна.

2017/2018, Київ 1955/1956, Париж 2004/2005, Стамбул 1971/1972, Роттердам
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Естамп в дизайні крафтового упакування: 
технологія та партисипація

ПИЛИПЧУК АННА

У статті розглянута взаємодія станкової графіки з упакуванням 
та застосування методу ручного друку одразу на упакування (на 
основі робіт WeBuyYourKids,  Hula Estudio та інших дизайнерів). 
На основі проведених досліджень, інтерв’ю зроблені висновки щодо 
застосування методу ручного друку одразу на упакування. Також 
звертається увага до партисипативного способу дизайнування, тобто 
того, як можна залучити споживача до дизайн – процесу.
Ключові слова: станкова графіка, етикетка, високий друк, крафтовий 
папір, упакування, партисипативний дизайн.

Printmaking in the design of craft 
packaging: technology and partipication

PYLYPCHUK ANNA

The article describes the interaction of printmaking with packag-
ing and using the hand printing method on packaging now (based on 
the works WeBuyYourKids, Hula Estudio and other designers). The 
researches devoted, to the interview, certain conclusions have 
been drawn regarding use of printing method on packaging. Atten-
tion is also drawn on the participatory method of designing how to 
involve the consumer in the design process.
Keywords: easel graphics, label, printing, craft paper, packaging, 
participatory design.

     



       Упакування це та річ, з якою людство завжди взаємодіє 
від давна. За час свого розвитку упакування перейшло багато 
трансформацій, адже кожна епоха несла за собою нові тенденції та 
інші, нові матеріали. Завдяки дизайну упакування можна зрозуміти 
час, коли хронологічно була створена упаковка (дизайнерські 
тенденції), місце (територіальні межі)[1], в наш час і якість 
продукту (дизайн упакування дуже часто показує якість продукту, 
тобто, - коли дизайн є не дуже сучасним і «недопрацьованим» чи 
«сирим», це означає, що часто і якість продукту в упакуванні не 
є дуже доброю. І навпаки – хороший дизайн «=» (дорівнює) хороший 
продукт). Тема упакування актуальна з давніх часів, відколи 
виникла проблема як і в що запакувати продукт. Зараз є всі 
можливості запакувати продукт у будь – що, саме тому і виникає 
запитання як зацікавити покупця своєю продукцією за допомогою 
упакування серед інших, конкурентних продуктів.
     Час і місце у графічному дизайні визначається стилем. 
Територіальні межі, епоха – все це має величезний вплив на 
стилістику, яка проглядається у дизайні того часу [1]. Дизайнер 
створює тло, яке відображає характер і кращі риси товару чи 
послуги, висвітлює всі «плюси», ідею продукту і таким чином 

доносить повідомлення до покупця чи 
потенційного клієнта товару/послуги.
       Різні агенції та організації, 
які замаються дизайн – розробками для 
різних видів продукції та сайтів і т. 
д., зорієнтованих на якусь потрібну 
аудиторію користувачів весь час 
впроваджують нововведення, щоб збільшити 
кількість користувачів продукції. 
Але їм важко зрозуміти, чого саме 
бракує у продукті користувачеві. Коли 
дизайнери взаємодіють із замовниками, 
то така робота часто обмежується лише 
початковими етапами дизайн – досліджень 
або передостаннім етапом у розробці 
дизайну – остаточною оцінкою  роботи 
перед завершальним етапом – перед 
впровадженням цього продукту. Через 
це всі дизайн – процеси та дослідження 
виконуються лише внутрішніми гравцями 
дизайн команди, тому не до кінця 

зрозуміло, що саме потрібно для клієнта (споживача), що для 
нього є найціннішим. [2]
     Хоча метод відбивання зображення з кліше втрачає з часом 
свою актуальність, багато ілюстраторів повертаються ще до таких 
старих методів гравюри. Звичайно, що з розвитком технологій 
можна спростити виконання такої роботи, але базові поняття 
залишаються незмінними. У графічних редакторах можна з легкістю 
поміняти кольорові рішення, створити додаткові шари як підклад, 
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і не обов’язково, що це має бути теж відбиток, це може 
бути що – завгодно: фото, будь – яка сфотографована чи 
створена фактура, об’єкти чи навіть прості кольорові 
градієнти.
      Надихаючою для цього стала фотографія, ймовірно 
створена у крамничці чи на ярмарку, де продавалась кава, 
упакування якої були створені з крафтового паперу. 
Етикетки були створені за допомогою ручного друку, ці 
ілюстрації нагадують лінорит, адже лінії та плями не є 
дуже рівними, відчувається ручне вирізання з кліше.
    Постало запитання чи зараз використовується ручний 
друк для дизайну (етикетки) товару? Чи використовують 
у цьому випадку давній метод друку ліногравюри, чи 
використовують кліше виготовлені механічним способом – 
з полімеру (печатки)? Для більш детального розуміння 
та пошуку відповідей на ці запитання було проведене 
дослідження дизайну упаковок у різних крамницях, 
кав’ярнях у центральній частині міста Львова.
       

Справжність чи імітація
       Зараз метод друку одразу на упакування практично 
не використовується. З розвитком технологій та програм 
для створення дизайну майже не використовують старий 
традиційний спосіб виконання графіки. Нас «заполонив» 
вектор. Чому б не повернутися до ручного друку? Він 
точно передасть крафтовість та відчуття хорошої якості, 
справжність та буде чудово виглядати. Багато виробників 
різної продукції пішли трохи іншим шляхом у дизайні – 
вони зробили імітацію друку та тиражують його механічним 
способом. І це не просто так, адже у виробництві не треба 
докладати додаткових зусиль для друку до кожної упаковки, 
легше занести векторне зображення та роздрукувати його 
заводським способом. Таким чином ніби передається 
застосування методів старого друку. Ілюстрації закручені 
навколо різноманітних сюжетів, глядач поринає в інший 
світ. Але є але: штрихи дуже рівні, «правильні», немає 
ніяких недоліків, які виникають при ручному друці ; немає 
додаткових випадкових недодруків чи штрихів, заливів 
фарбою, які теж доповнюють композицією крафтовістю при 
ручному друці. Штрихи, виконані за допомогою інструментів 
«пензля» у графічних програмах виглядають дуже сухими. 
Звісно, що можна імітувати недосконалості, взяти штрихи 
з різними ширшавими мазками, але така робота не буде 
виглядати справжньою, адже тяжко невипадково зобразити 
випадковість, особливо у графічному редакторі. Таке 
ілюстрування не передає повною мірою унікальність 
справжнього друку.
       Є ще інший спосіб ілюстрування упаковки – 
створення справжньої друкованої від кліше ілюстрації, 
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потім сканування її, додаткової обробки 
в графічних редакторах та створення з неї 
упаковки чи етикетки на комп’ютері. Але 
тут теж є але: це все одно друк, який потім 
розтиражувався шляхом заводського друку 
вже з готовою шрифтовою композицією та 
всіма іншими додатковими можливостями і 
т д. Зараз дуже багато етикеток такого 
типу, особливо на етикетках вин. Вони 
поширені не лише як зображення високого 
друку чи травлення, але як і звичайні 
ілюстрації, намальовані тушшю і пером, 
олівцем, пензлем і т д. Такий тип 
ілюстрування не виглядає чимось новим чи 
затребуваним, бо ринок ним «наповнений» 
достатньо. 
       Третій спосіб, який застосовується 
найрідше з усіх, - друк вручну з печатки 
одразу на упакування у крамничках 
з різною крафтовою чи подарунковою 
продукцією. Продавець перед тим, як 
упакувати товар покупцеві друкує штампом 
на пакеті логотип крамниці. Переважно 
логотип розміщується посередині 
упакування, печатка створена механічним 
способом. Іноді логотип переплетений з 
ілюстративною рамкою, але ілюстрацій, 
які б доповнювали дизайн упакування з 
одного логотипу, немає.
       

Теперішні тенденції у дизайні 
упакування кави
       Зараз у дизайні продукції найбільше 
застосовується комп’ютерна графіка, 
також зустрічаються її поєднання з 
ілюстраціями. Мною було проаналізовано 
упакування для кави. Для упакування 
кави у супермаркетах, - застосовуються 
металізовані пакети, де найчастіше 
у дизайні використовують зображення 
(фото) горняток кави, її аромату, 
кавових зерен. Рідше зустрічаються 
рішення, які є більш пропрацьованими 
у дизайнерському контексті: лінії, 
емблеми, рідше ілюстрації.
       Дослідження питання про використання 
станкової графіки у дизайні розпочалося з 
пошуку матеріалів у інтернет – джерелах, 
а саме фотографій, які засвідчують про 

застосування ручного друку з штампу на упакування.
      Постало запитання «Чи використовується ручний друк зі штампу одразу 
на упакування?». Проаналізувавши упакування з товарами у крамничках з 
хенд-мейд продукцією та кав’ярнях, що знаходяться у центральній частині 
міста Львова були зроблені наступні висновки. 
     По - перше, - найбільша частина упакувань різної продукції створена 
за допомогою механічного друку. Більшість з дизайнерських рішень є трохи 
застарілими, менша частина – виконана дизайнерами зі смаком та знаннями 
сучасних тенденцій у дизайні. Застарілий дизайн залишився або через 
вік самих виробництв, або ж через відсутність великого фінансування 
на оновлення дизайнерських рішень. Варто зауважити, що «поганий» чи 
«хороший» дизайн однаково не є визначальним для туриста. Для того, щоб 
продукт у будь – якому дизайні продавався добре, потрібно не багато 
– згадати (ілюстрацією чи написом) місто Львів. Тобто для туриста не 
завжди є важливим дизайн самого упакування («сучасний і стильний, чи 
ні»), - йому важливі будь - які згадки з відвіданого міста у своїй 
подорожі. 
     По – друге, - багато упакувань, наприклад кава на вагу, продається 
без будь – яких маркувань у звичайних крафтових чи металізованих (рідше 
зустрічаються) пакетиках. 
     По – третє, - є маленькі виробництва, які використовують ручний друк 
з печатки одразу на упакування, і це зумовлено тим, що з економічної 
точки зору таким чином вигідніше маркувати продукцію, особливо, якщо 
це великі пакети, тиражування яких заводським способом не є вигідним. 
Деякі продавці – консультанти зазначають, що товари є подарунковими і 
зараз не всі мають достатньо грошей, щоб купляти авторський посуд чи 
прикраси, бо це не є дешево. У магазині немає «обороту», щоб замовляти 
такі готові пакети з друку у друкарнях.

Потенціал партисипації
     Є метод, який допомагає зрозуміти користувача, та дати йому змогу 
зробити вклад у дизайн чи ідею до нього, щоб цей продукт став дійсно для 
цього ж користувача кращим. «…Спільне проектування — це підхід до стратегії 
проектування, який залучає клієнтів до центру процесу проектування...» 
[3],[4]. Партисипативний дизайн походить із Скандинавії, його називають 
ще кооперативним дизайном. Такий метод дизайну є недавнім. Створений він 
для того, щоб в кінцевому результаті продукт був затребуваним для певних 
(потрібних) користувачів, для цього до дизайн – розробки даного продукту 
залучаються різні спеціалісти: дослідники, дизайнери та користувачі, 
яким потрібен цей продукт. Такий підхід до дизайну застосовується у 
різних сферах – наприклад у дизайні продуктів, у дизайні архітектури, у 
графічному дизайні і навіть у програмному забезпеченні і т. д. [3],[4]. 
Партисипативний дизайн був створений для того, щоб залучати кінцевих 
споживачів продукції до процесу проектування чогось, і все для того, 
щоб зрозуміти, чого насправді вимагає ринок, що дійсно є потрібним 
для споживача. Якщо колись над такими питаннями думали лише дизайнери 
і розробники (тобто тільки експерти по розробці продукції чи чогось 
іншого), то тепер у цьому дизайні відбувається спільнотворення чогось, 
- тобто створення чогось спільними зусиллями [3],[4].
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     Спільнотворення не є тим самим, що 
є емпатією у дизайні, адже розробники 
(експерти) не ставлять себе на місце 
користувача, їм не треба «виходити у 
поле» щоб зрозуміти, що відчувають 
люди при одній чи іншій ситуації. 
Партисипативний дизайн дає змогу 
реальним користувачам зайти самим у 
створення чогось, тобто відбувається 
ніби «переміщення» кінцевих зацікавлених 
осіб у процес розробки та дослідження 
чогось.
Маріанна Берга та Софія Гомес у статті 
визначили переваги партисипативного 
дизайну:
   Можна виділити три основні переваги 
партисипативного дизайну:
    -  Інноваційні рішення: включають 
в себе залучення нових і непрофесійних  
людей (учасників) до творення. Цей 
спосіб є дуже добрим, адже він відкриває 
нове бачення на проблему, яку потрібно 
вирішити, - та в подальшому веде до 
хорошого результату. У процесі такого 
творення виникають проблеми, які на 
початку перед спільнотворенням не були 
такими очевидними, але в процесі самого 
творення ці проблеми перетворюються на 
нові ідеї для чогось кращого, поштовхи 
до нового, до  переосмислення.
    -   Зниження ризику невдачі при 
розробці проєкту: означає те, що 
учасники на кожному кроці проектування 
будуть працювати над кожною помилкою, 
яка буде виникати у процесі творення. 
Тобто кожен буде сам себе «перевіряти», 
аби не допустити помилки, адже не хоче 
«підставляти» команду, у якій спільно з 
людьми працює над завданням. В результаті 
продукт буде добре опрацьовуватись 
і попри це зменшаться витрати на 
його покращення чи переробку. Проєкт 
модифікується таким чином і в кінцевому 
результаті є затребуваним покупцями.
  -  Зобов’язання:  дає поняття, що 
спільнотворення дає можливість усім 
учасникам процесу зрозуміти, що вони 
всі є важливими у цьому проєкті, що 
вони виконують важливу складову у роботі 
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над розробкою проєкту. З цього виходить, що якщо кожен у розробці (в 
команді) відчуватиме свою «важливість» у даному процесі, то вони будуть 
ще серйозніше відноситись та працювати над успіхом проєкту [5].
Якщо друк виконується вручну одразу на упакування продукції, то чому 
б не залучити до цього - процесу друку покупця (залучення покупця - 
це елемент гри), тобто об’єднати методи створення станкової графіки з 
партисипативним дизайном.
Інтерв’ю
       Цікавою була розмова з менеджером по роботі з клієнтами – Мартою, 
яка також є баристою та продавцем у крамничці у кав’ярні «Мануфактура 
кави», що знаходиться на вулиці Валовій 16 у центральній частині міста 
Львова. Марта зазначила, що при потребі виходить і офіціантом, «…і 
це є дуже класно…», адже таким чином відбувається тісна співпраця 
працівників закладу та клієнтів. Ще більше підсилюється їхня любов до 
цзакладу, «…таким чином і виявляється ця Мануфактура…». Під час інтерв’ю 
було з’ясовано, які є певні тонкощі у зберіганні кави. Марта провела 
екскурсію закладом та розповіла про весь процес продажу та упакування 
їхнього товару.  
     Для упакування кави у крамничці використовують різні види пакетів. 
Є невеличкі крафтові упаковки, на які може наноситись друк зі штампу. 
Є такі ж, але з готовими друкованими зображеннями та інформацією 
(друковані механічним способом, один вид таких – з паперу, подібного 
до пергаменту, та інший паперовий пакетик, в ньому кава зберігається 
менше часу, ніж в попередньому). Як виявилось, в таких пакетах не добре 
зберігати каву. Коли змелену каву упакувати у крафтовий (паперовий) 
пакет, то її потрібно чим швидше пересипати каву з нього у скляну банку 
з капроновою кришечкою, чи залізну банку для зберігання. Основне, - 
щоб не було доступу до повітря. Також її потрібно зберігати у темному 
прохолодному місці. Крафтові пакети «…класні на подарунок…», адже таким 
чином людина, якій подарували таку каву одразу відчує її  аромат. Також 
на такому пакеті дуже влучним виглядатиме друк зі штампу. Але для 
зберігання – це поганий варіант. Термін зберігання свіжо - обсмаженої  
меленої кави – пару годин. Зберігання в такому пакеті кави у зернах – 
тиждень. У крамниці формують так упакування для інтернет – замовлень та 
на подарунок. 
    Для того, щоб кава зберігалася свіжою та ароматною довший термін, 
її запаковують ще у металізовані пакетики (вони у крамниці чорного, 
білого та червоного кольору). Такі пакети запаюються паяльником, а 
також використовують пакети із зіп – застібкою. На них наклеюють готові 
(друковані у друкарнях) наліпки з дизайном, або наліпки з паперу, на 
які ставлять штамп. В такому упакуванні кава зберігається довше, але при 
відкритті такого упакування все одно відбувається контакт з повітрям, і 
тоді, як і в попередньому випадку, каву потрібно пересипати у іншу тару 
для довшого зберігання.
    На вітрині з товаром у крамниці (і на підвіконнях закладу) виставляють 
каву для продажу у металізованих пакетах, вони різних розмірів, об’ємів 
і т. д. Для кожного сорту кави на упакуваннях наклеюється наліпка, яка 
вказує сорт, назву кави, яку людина може купити. Найбільше вітрина 
зосереджена на сумішах, бо це є «…найбільш ходова річ, людям це приємніше 



і смак кращий, адже суміш – більш збалансована кава. Їх є достатньо 
багато, їх упаковують, людям це подобається, і це класно…» - зазначила 
Марта. Також продається упакована арабіка по двісті грам, продаються 
купажі арабіки. Купаж - це суміш декількох видів кави. Така кава є більш 
повноцінна по смаку, вона є більш насиченою.
     «…У крамниці кава зберігається у металічних бункерах, повітря туди 
потрапляє, але не в такій кількості, як при зберіганні кави у простих 
паперових чи металізованих пакетах. Там темно, сухо і прохолодно, волога 
туди не потрапляє, тому кава таким чином може зберігатися дуже довго…» 
- розповідала Марта.
    Штампування (друк) здійснюється також на великі пакетики для кави 
– на один кілограм, як і на паперові, так і на металізовані пакетики з 
наліпкою для подальшого друку на ній. Тобто штамп використовується у 
цьому випадку не лише в оздоблювальних цілях (передаючи самобутність), 
але й в практичних цілях. Якщо більшість пакетиків для продажу є вже 
з готовими друкованими зображеннями (одразу з друкарської майстерні), 
то великі пакети для кави – ні. Економічно не вигідним є замовляти 
великі пакети з готовим друком, адже вони не часто використовуються для 
запаковування кави для покупця чи для інтернет – замовлення.
    «Мануфактура кави» застосовує ручний друк штампом найбільше через 
те, що це виглядає гарно та естетично. Поєднуються новизна та старовина. 
Моє дослідження
    Чому б нам не дозволити покупцеві бути дизайнером свого упакування? 
Для початку зазначимо те, що важливим є дотримування традицій. Лінорит 
виглядає цікавим способом для друку етикеток зараз, але економічно 
це є невигідним (дорога вартість матеріалів, розробки дизайнів та 
вирізання кліше вручну дизайнером). Можна застосувати кліше виготовлені 
лазером (з полімеру), таким чином збережеться традиція відтискання 
ілюстрацій вручну. Зараз застосовується метод друку з печатки одразу на 
упакуваннях у крамницях, але друкують, переважно, логотип виробництва 
або закомпонований логотип у щось (декоративна рамка під стилістику 
тощо). То що тоді нового?
     А чому б не використовувати нам декілька печаток з різними 
ілюстраціями, які можна комбінувати будь – яким способом? Тобто першим 
штампом, яким буде відбиватися друк, буде логотип виробництва. Потім, 
після цього, взяти інший штамп, на якому буде ілюстративне зображення. 
Після цього ще інше. Таким чином за допомогою кількох різних печаток 
(різних у розумінні – з різними (ілюстративними) друкуючими елементами) 
можна створити композицію етикетки товару за власним бажанням. Це 
одні засоби, але весь час інші рішення, адже можна друкувати те, що 
подобається, - різними кольорами та у довільний спосіб. Немає обмежень 
в якому місці упакування має бути той чи інший відбиток і довільна 
кількість відбитків на одному упакуванні, - це може бути мінімалістична 
композиція з двома – трьома штампами, або ж великою їх кількістю. Також 
все залежить від формату, адже розміри упакувань різняться. Таким чином 
– весь час різні етикетки, - інші та кардинально різні композиційні 
рішення.
     До цього процесу залучаємо покупця, - тобто дати йому можливість 
друкувати вручну різними печатками свій пакетик, в який потім упакують 

куплену ним каву на вагу. Це дасть змогу 
зацікавити споживача та надати йому 
можливість бути творцем (дизайнером) 
упакування своєї покупки. 
     Придумавши таку концепцію 
(залучення покупця до створення дизайну 
пакету для кави за допомогою різних 
ілюстративних штампів) мною був обраний 
заклад, у якому  проводився експеримент 
із печатками для друку. Власниця 
«Мануфактури кави» - пані Софія, - мала 
побажання щодо тематики ілюстрацій для 
печаток – святкова зимова тематика. 
Я створила ескізи до штампів. Ескізи 
малювалися спочатку вручну у блокноті, 
за допомогою маркерів і лінерів, а 
далі доопрацьовувалися у графічних 
редакторах. Після того, як власниця 
«Мануфактури» затвердила ескізи, з них 
були виготовлені штампи. Мені виготовили 
вісім ілюстративних штампиків. Були 
зроблені пробні видруки. 
     Мої ілюстрації задумані таким чином, 
що їх можна ставити в любому порядку, і 
в будь – якій кількості. Тобто покупець 
може поставити мінімальну кількість 
відбитків на пакеті, або ж спробувати 
надрукувати всі одразу. При будь - 
якому їхньому розміщенні на упакуванні 
вони б мали виглядати самодостатньо 
та прив’язаними до інших водночас, не 
«конкуруючи» один з одним, а створюючи 
цікаве композиційне рішення, в якому 
б кожен видрук печатки підкреслював 
інший. За моїм задумом ілюстрація 
краєвиду з ялинками у баночці мала б 
нагадувати про красу природи та сімейний 
затишок (між ялинками є будиночок), 
Різдвяні традиції, та проведення часу 
з найріднішими. Зображення сови – мотив 
казковості, вона може пролітати над 
усім між зірочками. Гори та ялинки, 
у двох ілюстраціях, – мали б передати 
наше замилування та любов до краси 
природи України. Ілюстрації листочків 
– це стилізація кавових листків, що 
трішки прив’язує до святкової тематики 
тематику кави та її походження. Вони 
створені таким чином, що з них можна 

Штампи для друку у “Мануфактурі кави”

Друк коробки у “Мануфактурі кави”



робити видруки по колу, так можна видрукувати різдвяний віночок (який 
вішають на двері під час свят). Місяць навіює таємничість, навіть трішки 
містичність. Кавові гілочки прив’язують все до тематики кави, але попри 
це вони є ненав’язливими, та не порушують загальний мотив. У моєму 
уявленні зверху на упакуванні мала б бути сова, над нею місяць, довкола 
зірочки. Внизу – краєвиди з ялинками. У іншому варіанті – композиція з 
видрукованої ілюстрації баночки з краєвидом, кавових гілочок та місяця, 
збоку зірочки і місяць. Але це лише мої міркування, покупці у процесі 
бачать інший.
     Під час проведеного експерименту у крамниці з кавою «Мануфактура 
кави»  я здивувалась, що деякі з покупців, якщо їм запропонувати 
поставити штампи на своє упакування для кави не хотіли цього робити. 
Інші з радістю поставилися до експерименту, адже вони самі ставили саме 
ті ілюстративні штампи, які їм подобались, і компонували їх, як хотіли.
Висновок
     Якщо проаналізувати дизайнерські тенденції упакувань для кави, то 
можна зробити певні висновки:
- Найбільше застосовується комп’ютерна графіка у дизайні упакувань;
- Ілюстративні матеріали виконані за допомогою комп’ютерних 
програм. Найбільша кількість це ілюстрації, які використовуються у 
дизайні етикеток до упакувань є векторними (можна пригадати ще про 
використання імітації ручного друку);
    Варто зазначити, що дизайн упакувань для кави у звичайних магазинах / 
супермаркетах та у спеціалізованих подарункових крамницях відрізняється. 
У спеціалізованих крамничках дизайн виглядає якіснішим (але не 
завжди, залежно від виробника чи бренду), переважно у таких дизайнах 
використовуються ілюстрації зі зображенням краєвидів Львова, рідше інші 
побутові композиції, або ж просте маркування. Часто застосовується крафт 
у фасованій продукції; або якщо клієнт купляє, каву на вагу, - тоді 
продукцію теж найчастіше упаковують у крафт. Так само часто застосовують 
металізовані пакетики. Згадаймо другий розділ про упакування кави (всі 
«+» та «-» різних упакувань, умови зберігання і т. д.). То тоді можна 
зробити висновки що і крафтове і металізоване упакування мають свої 
«за» і «проти». Екологічнішим, звісно ж, є упакування, виготовлене з 
крафтового паперу.
     Крафтові (невеличкі, традиційні) виробництва зацікавлені у тому, 
щоб «заманювати» покупця для придбання своєї продукції. Попри однотипні 
сюжети у дизайн – ілюстраціях на своїй продукції вони починають 
використовувати методи друку вручну одразу на упакування. У деяких 
крамничках та кав’ярнях Вам, як покупцеві можуть поставити штамп із 
зображенням логотипу виробництва (закладу). Під час проведених інтерв’ю 
було з’ясовано як і для чого вони цей метод застосовують. Найчастіша 
відповідь продавців – консультантів – «… бо так красивіше…», а іноді це 
зумовлено з економічної точки зору. З дизайнерської та із споживацької 
точки зору можна визначити, що так, цей метод дійсно цікавий, упакування 
з таким штампом передає крафтовість та ніби «довгу історичну минувшину» 
виробництва, що точно може подобатися покупцям. 
     Але за якийсь час цей метод стане нецікавим, адже ще більше виробництв, 
«підглянувши за іншими» почнуть використовувати такий ж метод. Зараз, 

коли продавець – консультант упаковує 
Вашу покупку і ставить вручну однотипний 
штамп, - це вже не дуже цікаво; адже 
він це робить «автоматично», або «бо 
так треба, так сказали…», без жодного 
ентузіазму.
     Друк упакувань у друкарнях 
(використання вектору у дизайні) не 
завжди передає засади крафтовості для 
упакованої продукції. Тому виникають 
ідеї щодо застосування станкової 
графіки. Друк ілюстрації з кліше одразу 
на упакування (наприклад у маленьких 
крафтових виробництвах).     Якщо друк 
виконується вручну одразу на упакування 
продукції, то чому б не залучити до 
цього - процесу друку покупця (залучення 
покупця в цей елемент гри), тобто 
об’єднати методи створення станкової 
графіки з партисипативним дизайном. 
Купуючи певний продукт та створюючи свій 
власний малюнок використовуючи кліше, 
покупець отримує більше задоволення 
поєднуючи процес творення та купівлі. 
Можливо таким способом заклад отримає 
більше клієнтів, що будуть рекламувати 
його та процес творення у ньому.   
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Анотація: У статті розглянуто метод хронофото-
графії як один із потенційних засобів для створення 
сучасної сюрреалістичної фотографії. Теоретичне 
дослідження включає в себе аналіз робіт фотогра-
фів XIX-XX століть, які займались розробкою та 
удосконаленням новаторських на той час прийо-
мів фотозйомки. В процесі роботи над практичною 
частиною виявлено закономірності та сформовано 
конфігурації, які можна використовувати для по-
дальшого аналізу та удосконалення самої методики 
або ж її поєднання з іншими прийомами, характер-
ними для напрямку сюрреалізму.

Дослідження дозволило розвіяти стереотип про 
обмеженість сюрреалістичних методів у фотогра-
фії та дати нове дихання забутій методиці родом 
з Вікторіанської епохи, знайшовши у ній потенціал 
для використання у графічному дизайні та особли-
во у індустрії моди.

Ключові слова: хронографія, сюрреалізм, 
динаміка, метод, спецефект, фотозйомка, 

індустрія моди.
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Abstract: The article examines the method of 
chronophotography as one of the potential means 
for creating modern surrealist photography. The 
theoretical study includes an analysis of the works 
of photographers of the 19th and 20th centuries, 
who were engaged in the development and improve-
ment of innovative photography techniques at that 
time. In the process of working on the practical part, 
regularities were revealed and configurations were 
formed, which can be used for further analysis and im-
provement of the technique itself or its combination 
with other methods characteristic of the direction 
of surrealism.

Ivan Popovych

Such research allowed dispelling the stereotype 
of the limitations of surrealist methods in photo- 
graphy and giving new life to a forgotten technique 
from the Victorian era, finding potential in it for use in 
graphic design and especially in the fashion industry.

Keywords: chronography, surrealism, dynamics, 
method, special effect, photography,  
fashion industry.
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Від початку винайдення фотографія завжди 
балансує між двома полюсами: достовірного 
висвітлення реальності з одного боку, пошу-
ку нових способів вираження – з іншого [1]. 
У кін. XIX - поч. ХХ століть фотографи почина-
ють все більше експериментувати з матеріяла-
ми та методами зйомки, для їх вдосконалення. 
Якщо говорити про техніку фотографування, то 
сюрреалісти намагалися використовувати її 
для захоплення світла. Деякі світлові ефекти 
вдалося повністю освоїти, однак окремі з них 
мали цілком випадковий характер. 

Існує два види сюрреалістичних фотографій: 
одна залежить від технічних маніпуляцій, і ті, 
що створені в результаті дослідження. Ми 
також можемо говорити про контрольовані 
або спонтанні фотографії. Одним із способів, 
яким митці на початку цього століття проде-
монстрували зв’язки з наукою, стало відобра-
ження – як і сама сучасна наука – питань часу, 
простору та руху. 

Натомість сучасні митці, зокрема фотогра-
фи, використовують вужчі шляхи створен-
ня арт-продуктів у напрямку сюрреалізму. 
Із винайденням комп’ютера, а пізніше і про-
грамного забезпечення, яке дозволяє опра-
цьовувати фотографії, як, наприклад, Adobe 
Photoshop, фотографи більше концентрують 
увагу на пост-обробці світлин, замість того, 
щоб експериментувати із класичними мето-
дами зйомки. Таким чином цифрові програми 
почали витісняти традиційні техніки, які були 

досить перспективними та новаторськими на 
початку ХХ ст.

Одним із найпопулярніших способів створення 
сюрреалістичної фотографії став колаж. Він, 
безперечно, дозволяє створювати продук-
ти, які наближені до концепції сюрреалізму, 
але на відміну від живих знімків, не справляє 
сильного емоційного враження. Прийом кола-
жування став настільки широко відомим, що 
роботи дизайнерів і митців почали ставати 
одноманітними, поверхневими та іноді зов-
сім банальними, позбавленими естетичного 
смаку. Ситуацію в окремих випадках рятує 
вдала концепція та постановка, яких, насправ-
ді, не так вже й багато у візуальній культурі. 
Усе звелось до звичайного копіювання фото зі 
стоків, безкоштовних png файлів та їх мон-
тажу у цілісну роботу, що нерідко виглядає 
не надто привабливо з погляду професіона-
лізму. Такі фото, як правило, більше схожі на 
кітч, ніж сюрреалізм.

Постають доволі очевидні запитання: по-пер-
ше, чи дійсно колаж є простішим методом 
втілення творчих задумів митця? Якщо так, то 
тоді не потрібно бути дизайнером чи профе-
сійним фотографом. По-друге, чи може ми-
тець з допомогою колажу розкрити та пока-
зати глибину сюрреалізму, як цього вдається 
досягнути з допомогою експериментальних 
технік зйомки? Питання досить дискусійне, 
адже фотоколаж вже вичерпує свій естетич-
ний та професійний потенціал. 

↓ Людина та кінь у стрибках із серії «Тварини в русі», 1907. Едвард Майбрідж

Можна припустити, що дане дослідження доз-
волить відкрити більш ширший спектр застосу-
вання різних методів сюрреалізму у фотогра-
фії та дозволить збагатити й урізноманітнити 
комунікацію творців візуального мистецтва та 
індустрії моди, яка з кожним роком все біль-
ше починає апелювати саме до таких методів 
створення візуального контенту.

Зрештою, мотив оригінальних сюрреалістів 
полягав у тому, щоб зробити знайоме дивним 
і показати крихкий світ, сповнений напруги, 
у новому, схожому на мрію, стані. 

«Сюрреалізм часто пов’язаний із відчуттям 
культурних потрясінь», — пояснює історик мо-
ди Керолайн Еленовіц-Гесс. «Мистецький рух 
сюрреалістів виник із відчуття дислокації та 
недовіри до влади після Першої світової вій-
ни, які мають багато паралелей із втратою ін-
ституційної довіри в епоху Трампа, посиленої 
страхом і наслідками пандемії. Сучасне куль-
турне середовище невизначеності та тривоги 
робить фантастичну невідповідність сюрре-
алізму особливо актуальною у наш час». [1,2]

Методи сюрреалізму 
у фотографії

Сюрреалізм — рух у візуальному мистецтві та 
літературі, що процвітав у Європі між Першою 
та Другою світовими війнами. Напрям виріс 
в основному з більш раннього руху дадаїстів, 
який перед Першою світовою війною створював 

↑ Рух коня. Е. - Ж. Маре

твори антимистецтва, що свідомо кидали ви-
клик розуму. За словами головного речника 
руху, поет і критик Андре Бретон, який опублі-
кував «Маніфест сюрреалістів» у 1924 році, 
сюрреалізм був засобом возз’єднання свідомої 
та несвідомої сфер досвіду настільки повного, 
що світ мрії та фантазії з’єднався з повсяк-
денним раціональним світом у «абсолютній 
реальності»: «чистий психічний автоматизм, 
за допомогою якого пропонується висловити 
усно, письмово чи будь-яким іншим способом, 
реальне функціонування думки. Диктант думки 
за відсутності будь-якого контролю, здійс-
неного розумом, поза будь-яким естетичним 
і моральним заклопотанням» [3]. Спираючись 
на теорії Зигмунда Фрейда, Бретон вважав не-
свідоме джерелом уяви. Він визначив геніаль-
ність з точки зору доступності цієї, звичайно, 
невикористаної сфери, якої, на його думку, 
могли б досягти як поети, так і художники.[1] 

Сюрреалістична фотографія – це прояв твор-
чості, яка використовує різні символи, об’єкти, 
перспективу та ракурси для зйомки зображен-
ня. У цьому і полягає її фантастична можли-
вість майстерно відобразити образ того, чого 
неможливо відчути у повсякденному житті. 
Сюрреалістична фотографія не схожа на інші 
види: вона вимагає більш ґрунтовного, вива-
женого сприйняття деталей і проникливості 
з різних ракурсів. [4] 

Фотографія, як інструмент для творчості стала 
займати центральну роль у діяльності сюрре-
алістів. У роботах Ман Рея та Моріса Табарда 
використання таких мистецьких технік, як по-
двійна експозиція, комбінований друк, монтаж 
та солярізація, одразу викликало поєднання 
мрії та реальності. Інші фотографи сюрреа-
лісти використовували такі прийоми, як пово-
рот або спотворення кадру, що надавало їхнім 
роботам відчуття неймовірности.

Як бачимо, на зміну традиційним методам фо-
тографування приходять нові. Часто фотографи 
інсценували об’єкти або маніпулювали ними  
для отримання трансформованих (контрольо-
ваних чи випадкових) результатів зображення. 
Деякі з таких знімків несуть у собі елементи 
несподіванки, випадковості, що іноді  яскра-
во підсилювало отриманий фотоефект. У про-
цесі творчого пошуку митцям-сюрреалістам 
вдалося з’ясувати, що такі методи зйомки на-
дають фотографіям потужнішого емоційного 
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забарвлення, в чому й ховається їхня перевага 
над звичайними традиційними фото, сухість, 
законсервованість яких уже нікому нецікава 
у сучасному світі. 

Впроваджені у мистецтво фотографії методи, 
про які йшлося вище, не лише збагатили худож-
ню палітру цієї штуки, але й, безумовно, дали 
їй новий поштовх до розвитку. Інноваційними 
зокрема, можна вважати такі сюрреалістичні 
методи зйомки:

 › подвійна експозиція — техніка яка друкує два 
зображення одне на одному, використовую-
чи один негатив. 

 › комбінований друк — фотографічний метод 
використання двох чи більше негативів та 
об’єднання їх у єдине зображення. 

 › монтаж (фотоколаж) — процес і результат 
створення складеної фотографії шляхом ви-
різання, склеювання, перестановки та на-
кладання двох чи більше фотографій у нове 
зображення.

 › соляризація або ефект Сабатьє — ефект ін-
версії тону, який спостерігається у випадках 
екстремального пересвічування фотоплівки 
в камері, в результаті чого найбіліші плями 
стають чорними або сірими.

 › поворот або спотворення — для досягнення 
таких ефектів використовували деформо-
вані дзеркала або поворот камери у різних 
напрямках. 

 › світлографіку (lightpainting) — процес пе-
редбачає використання тривалої експозиції 
в темному середовищі шляхом переміщення 
джерела світла або переміщення камери.

 › фотограма або рентгенографія — процес доз-
воляє отримати зображення без використан-
ня камери. Об’єкти поміщають на світлочут-
ливу поверхню, щоб піддати її впливу світла.

 › brûlage (горіння) — процес полягає у «ата-
куванні» емульсії негативу теплом, в ре-
зультаті чого зображення ніби плавиться, 
утворюються спотворення та хвилі.

Винайдення  
та специфіка  
методів зйомки руху
Розширення кордонів видимого світу за до-
помогою фотографії відбувалося і в напрямку 
переведення того, що сприймається автома-
тично, в аналітично усвідомлене. Яскравим 
прикладом такого процесу є спонтанна фото-
графія та фотографія руху. «На вигляд старі 
апарати були схожі на годинник», - зауважу-
вав Р. Барт [7]. Однак ідея часу не міститься 
імпліцитно у фотографії як такій.

Але самоціллю випадкової фотографії є не 
предметний зміст знімка, а миттєвість, вихо-
плення короткого відрізку часу із довготри-
валого контексту. Перші відомі нам спроби 
випадкової фотографії були вжиті Шарлем 
Негре (Charles Negre) ще у 1853 р. — «ву-
личні замальовки» із використанням прихо-
ваної камери. Але мокрий колоїдний процес 
ще не міг дати результатів, які б задовільни-
ли фотографа.

Щоб підтвердити цінність випадкової фото-
графії, яка фіксувала швидкоплинність, миттє-
вість життя, стали використовувати спеціаль-
ний термін — «фотогенія». Якість фотогенії, 
тобто живого враження без художньої обробки, 
було введене Д. Ф. Араго у статті «Сучасна 
публіка та фотографія» ще у 1839 р., коли ви-
падковість фотозйомки швидше уявляли гіпо-
тетичним ідеалом, аніж реальною практикою.

У 1861 р. Генрі Дю Монт (Henry Du Mont) от-
римав патент N49520 на фотокамеру, яка була 
здатна фіксувати послідовні фази руху. Даний 
апарат експонував на один негатив відразу 
серію знімків. Однак першим справжнього 
успіху у фіксуванні руху за допомогою фо-
тографії досяг Едвард Мейбрідж. Його фокус 
насамперед був спрямований на наукове ви-
користання фотографії (Haas, 1976). Художник 
займався дослідженням біомеханіки та фізі-
ології руху тварин, що дало поштовх для роз-
витку такій методиці фотозйомки як хронофо-
тографія — техніка, що дозволяє записувати 
рух будь-якого об'єкта за допомогою фото-
графування його окремих фаз через короткі 
рівні інтервали часу.[5]

Однак метод Майбріджа не дозволяв вимірю-
вати проміжки часу між знімками з достат-
ньою точністю і досліджувати кінематику 
руху кількісно. Для цього Е.Ж. Марі запро-
понував використовувати послідовні знімки, 
виконані на фотоплівці, яка рухалася із по-
стійною швидкістю через сконструйовану ним 
спеціальну фотокамеру. Проміжок часу між 
знімками фіксувався хронографом. Методика 
отримала назву хронофотографії та послужи-
ла однією з помітних віх у розвитку не тільки 
біомеханіки локомоцій, а й кінематографа. 
Запропонована техніка аналізу рухів стала 
основою сучасних технологій Motion Capture. 
Хронофотоапарат Марі став прообразом фо-
торушниці і дозволяв виконувати 12 знімків 
з еспозицією 1/72 с.

Щодо художників, котрі намагались шукати 
у хронофотографічних формах елементи су-
часної візуальної символіки, то незвичайні, 
дивовижні образи Марі були тут досить до-
речними. Ці форми, граючи у просторі аб-
стракції, надали графічне вираження дещо 
нематеріальної відносності часу та простору. 
Популярні ілюстратори останні два десятиліт-
тя ХІХ ст., вільно використовували характер-
ні елементи хронофотографії, якій судилось 
стати частиною яскравої художньої думки, що 
й на сучасному етапі розвитку фотомистецтва 
не втратила актуальності й естетичної при-
вабливості та спонукає до більш детального 
дослідження. Такі образи, набагато більше, 
ніж просто описові чи графічні вимірювання, 
вражають, дивують експресіоністичною хи-
мерою, яка передає велику частину магії фі-
зіологічної фантазії та світу мрій: левітацію, 
автогенез, розклад матерії. [5]

Інструментарій 
та процес створення 
хронофотографії
Сучасна фотографічна стробоскопія у своїй 
формі — це метод, за допомогою якого об’єкт, 
що рухається, освітлюється повторюваними 
спалахами світла від стробоскопа чи спала-
ху, у той час, як затвор камери залишається 
відкритим упродовж певного періоду часу, 
достатнього для захоплення об’єкта в кількох 
місцях протягом процесу тривалої експозиції.

↑ Хронофотографічна абстракція тіла.
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Для того, аби досягти бажаного та якісно-
го результату, потрібно враховувати відразу 
декілька факторів:

 › знання та уміння налаштовування джерел 
стробоскопічних імпульсів світла та інших 
ламп;

 › вплив фону та інших елементів композиції 
на кінцеве зображення;

 › кількість часу, потрібного для експонування 
зображення та виконання усіх необхідних 
маніпуляцій зі світлом;

 › обізнаність з виходом та потужністю окре-
мих спалахів, створюваних стробоскопом чи 
іншим джерелом світла.

Щоб досягти очікуваного результату, потрібно 
врахувати декілька факторів, з’ясованих та ана-
літично опрацьованих у процесі дослідження:

 › об’єкт бажано розміщувати на якомога тем-
нішому фоні або у темних приміщеннях, 
оскільки в іншому випадку він, швидше за 
все, виглядатиме прозорим у тих ділянках, 
що рухаються і, таким чином, не охоплюють 
одне й те саме місце в просторі протягом 
експозиції камери. 

 › рівень освітленості вимірюється для одного 
спалаху стробоскопа, і на основі цієї ін-
формації відповідно регулюють діафрагму 
об’єктива відповідно до тривалості витримки. 

 › якщо об’єкт готовий виконати дію, яку ви 
хочете зобразити у виділеному просторі, 
потрібно відкрити затвор камери на час, 
який приблизно залежить від моменту, коли 
об’єкт починає рухатися, і тривалості часу, 
що минув до завершення дії, яку потрібно 
відстежувати. 

 › відстань між рухомими частинами об’єкта 
буде залежати від частоти спалаху та швид-
кості, з якою рухається об’єкт. Чим вищою є 
частота спалаху, тим ближчі та більш окремі 
зображення будуть отримані за певний час 
експозиції.

 › у процесі роботи з хронофотографією іс-
нує декілька конфігурацій використання 

джерел світла. Використовуючи лише 1 дже-
рело можливо отримати однократний слід 
від руху об’єкта, що добре показує себе 
у простих композиціях та дозволяє виділити 
окремі елементи. 

 › якщо використання двох і більше джерел 
світла є обов’язковим, слід наперед проду-
мати, як саме ними маніпулювати та у який 
спосіб накладати один на одного задля до-
сягнення потрібного ефекту, а не плутанини 
та незрозумілих нашарувань. 

 › при роботі з кольором важливо розуміти, 
які з вибраних кольорів не будуть утво-
рювати надлишкове експонування або його 
недостатність. 

 › для досягнення потужніших результатів є до-
пустимим використання додаткових об’єктів, 
які здатні відбивати світло: плівки, метал, 
скло, прозорі тканини, пластик. 

 › процес запису зйомки рекомендовано прово-
дити у форматі RAW (NEF) — формат даних, 
що містить необроблені дані, що дозволяє 
уникнути втрат інформації і не має чіткої 
специфікації. 

 › з метою уникнення зайвих нечітких хитких 
зображень, камеру слід зафіксувати у по-
трібному положенні на стійкій поверхні або 
штативі, це дозволить не втратити наведений 
на об’єкт фокус. 

Проаналізувавши та практично дослідивши 
методику хронофотографії, ми побачили, що 
для досягнення правильного вихідного зобра-
ження у запропонованій техніці потрібно до-
тримуватись правил та вимог до інструментів 
та послідовності виконання технічних дій. Як 
бачимо, при застосуванні такої методики слід 
концентрувати увагу на найдрібніших дета-
лях фотозйомки, враховуючи її як творчі, так 
і фізичні, механічні і технічні аспекти, які 
у кінцевому результаті можуть позначитися 
на якості роботи в цілому. 

Тестування хронографії 
та її конфігурацій

Використання методу хронофотографії дає 
можливість отримати досить цікаві оригіналь-
ні фотографії. Однак, проаналізувавши більш 
популярні техніки сучасної сюрреалістичної 
зйомки, виникла ідея дослідити конфігура-
ції саме із даною методикою. Для практич-
ного дослідження мною були обрані техніки, 
які втілити у творчий задум значно простіше, 
ніж хронофотографію, і при тому досягти не 
менш цікавих художніх ефектів. Таким чином 
було вирішено провести експериментальне 
тестування та з’ясувати, чи можливо отрима-
ти потужніший сюрреалістичний ефект при 
умові роботи із обраними об’єктами та ме-
тодами зйомки.

Під час тестування було використано декілька 
прийомів, серед яких:

 › рух камери — при правильних налаштуваннях 
та експозиції у результаті було отримано 
багатократне подвоєння об’єкту (якщо час-
тота є невисокою, можна отримати зобра-
ження без накладання об’єкту) або патерн. 
В такому випадку краще використовувати 
статичне джерело світла або фотоспалах, 
прикріплений на камеру. Це дозволяє вільно 

↑ Геометрична хронофотографія чоловіка у чорному костюмі, 1883. Е.-Ж. Марі

маніпулювати рухом камери, переміщуючи 
її у потрібному напрямку. Також потрібно 
слідкувати за іншими об’єктами у кадрі, адже 
під час зйомки навіть статичним елементам 
будуть властиві ефекти динаміки, що в ок-
ремих випадках можуть лише спотворювати 
основний об’єкт.

 › рух об’єкта — досягнуто такого ефекту, як 
і у першому випадку, але відмінним є те, що 
окремі його частини залишаються статичними, 
що дозволяє отримати динамічні акценти на 
зображенні. Перевагою такої конфігурації 
є те, що з’являється можливість експонувати 
саме ті ділянки, які нам потрібні для пере-
дачі руху. 

 › Zoom burst — демонструє якісний резуль-
тат при низькій частоті імпульсу, утворю-
ючи накладання поступового наближення 
або віддалення об’єкту. Застосування такого 
ефекту дає відчуття швидкого руху об'єкту 
зйомки до глядача, наповнюючи динамікою 
статичні сюжети. Реалізація цього методу 
ручним способом вимагає попередніх на-
вичок, оскільки поворот кільця масштабу-
вання повинен здійснюватися швидко, але 
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без зміщення камери, що дозволить уникну-
ти ефекту розмитого зображення. Крім того, 
натискання на спуск і поворот камери повинні 
бути синхронізовані дуже точно.

 ›Tilt/shift — поворот камери дозволяє ство-
рити багатократне клонування по горизон-
тальній та вертикальній осі. Даний метод 
– продуктивний спосіб для створення бага-
тофігурної композиції або ефекту присут-
ності натовпу з використанням лише одного 
об’єкта, застосовуючи щодо нього елементи 
лінійної траєкторії руху. 

 › круговий поворот — при використанні такої 
техніки було отримано зображення, які на-
гадують калейдоскоп. Ефекту вдалося досяг-
ти без спеціального обладнання під опти-
мальним кутом повороту об’єктива камери 
на 90-180°. Якщо об’єкт, що фотографують, 
теж буде в стані руху, то можна отримати 
подвійний ефект накладання.

 › Light painting (світловий живопис) — випадок, 
коли використання стробоскопа чи спалаху 
може перебивати собою сліди від світлового 
пера чи лазерного променя. Тому рекомендо-
вано використовувати слабкі джерела світла, 
які потребують більше часу для експонування. 
У процесі дослідження вдалося з’ясувати, що 
використання стробоскопу у такій конфігу-
рації є неможливим, оскільки фотоспалах 
продукує надто багато світла, чим знищує 
сліди від світлового пера. Одночасне ви-
користання слабкого імпульсного джерела 
світла та пера (лазера) у даній методиці 
зарекомендувало себе найкраще.

 › соляризація — інструмент пост-опрацювання 
зображення у Adobe Photoshop, який може 
не лише надати йому властивостей негати-
ву, а й врятувати надлишково експонований 
кадр, додаючи йому темнішої тональності. 
Також в процесі тестування було виявлено, 
що соляризація може активно взаємодіяти 
з кольором і при певних режимах накладання 
одного і того ж зображення може видавати 
доволі абстрактний або glitch ефект.

Краще трохи недоекспонувати кадр для кож-
ного спалаху, щоб там, де зображення накла-
даються, щільність негативних матеріалів не 
була надмірною. 

Оскільки зйомка хронографії займає пев-
ний проміжок часу для повного експонування, 
найкращими налаштуваннями витримки для 
зйомки будуть режими Bulb (при якому затвор 
відкривається та закривається при одинарному 
натиску на кнопку спуску) та Time (коли для 
відкривання та закривання затвору потріб-
но натиснути двічі). Використовувати їх слід 
у залежності від часу, потрібного для до-
статнього експонування кадру. Застосовувати 
короткі витримки, такі як 1/20 чи 1/2 не ре-
комендовано, адже за такий короткий час за-
хоплення траєкторії та експонування об’єкту 
буде недостатнім.

При зйомці у режимі ч/б немає потреби вико-
ристовувати відразу декілька джерел світла, 
лише у випадках коли слід окремо експонува-
ти одночасно декілька об’єктів або їх частин. 

У випадку із кольором можна проексперимен-
тувати із декількома джерелами та стробоско-
пами. З допомогою конфігурації миготливої 
лампи та стробоскопу можна отримати накла-
дання двох різних траєкторій руху, що вигля-
дає досить незвично, ефектно. 

Працюючи з кольором, важливо враховувати 
аспект взаємодії кольорів із близькими од-
на до одної довжини електромагнітних хвиль.  

Важливим аспектом при роботі з кольором 
є розуміння того, як вони взаємодіють між со-
бою. Використання кольорів із близькими одна 
до одної довжини електромагнітних хвиль може 
призвести до небажаних результатів. У резуль-
таті дослідження було виявлено, що найкращі 
комбінації здатні утворювати комплементарні 
один одному кольори, як-от: червоний та си-
ній, де при їх накладанні виникають чисті та 
яскраві відтінки, що дає можливість досягти 
колірної гармонії. 

У процесі практичного тестування можна по-
бачити, що хронофотографія має перспективу 
не лише як одиничний метод, а й добре ком-
бінується з іншими техніками фотозйомки для 
досягнення ще більш потужних результатів. 
Однак тут важливо мати відчуття міри і сма-
ку, адже поєднання одних методів з іншими 
не завжди виправдовують себе. 
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Висновок
В результаті проведеного дослідження було 
проаналізовано роботи фотографів сюрреа-
лістів, та розглянуто основні моменти істо-
ричного виникнення та використання методу 
хронофотографії. Проведено практичне до-
слідження самої методики та експеримент її 
комбінування із іншими техніками фотозйомки, 
та отримано результати які дозволяють роз-
ширити спектр прийомів та методів у сюрре-
алістичній фотографії. Це дозволяє ширше та 
по-новому глянути на фотографію у цілому 
та переосмислити її використання у дизайні, 
адже саме цей напрям починає активно вико-
ристовуватись у різних сферах візуальної ко-
мунікації. Зокрема найбільше він впливає на 
індустрію моди, адже проаналізувавши кам-
пейни відомих брендів можна прослідкувати 
явний ріст апеляції до сюрреалістичних мо-
тивів, що додає загадковості та унікальності 
бренду, та приваблює нову цільову аудиторію.

Проаналізувавши вище сказане можна дій-
ти висновку що навіть методика фотозйомки, 

яка була винайдена ще у Вікторіанську епоху, 
може відкрити новий горизонт для сучасної 
сюрреалістичної фотографії. Такий метод 
дозволить вивчати рух не лише з точки біоме-
ханіки а й дозволить працювати з динамікою, 
на відміну від звичайних статичних компо-
зицій та кадрів, які зараз почали втрачати 
актуальність. Також це дозволить інтегрувати 
динамічні процеси у мистецтво, що розширить 
горизонт для експериментів та найрізнома-
нітніших поєднань стилів та методів зйомки, 
які привнесуть щось нове у візуальну культуру.

Саме хронофотографія може стати тим потуж-
ним інструментом, який дозволить розширити 
спектр не лише сюрреалістичної фотографії, 
а її в цілому. У такому випадку фотографія 
може перетворитись не лише у спосіб кому-
нікації а й стати частиною мистецтва та ак-
тивно з ним взаємодіяти. 
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Принципи використання синіх 
та жовтих кольорів у візуаль-
ній комунікації України:  
методи розширення графіч-
них засобів

Анотація: У статті розглянуто особливості та  
закономірності використання синьо-жовтих 
кольорів у візуальній комунікації України. Про-
ведено класифікацію та порівняльний аналіз 
вжитих методів на основі близько 250 графічних 
зображень. Досліджено, еволюцію та зміни си-
ньо-жовтої візуальної комунікації в Україні впро-
довж останніх років. Стаття висвітлює шаблонні 
рішення візуальної комунікації синьо-жовтих 
кольорів, а також недооцінений потенціал нових 
і маловживаних методів комунікації. Виведено та 
класифіковано головні принципи використання 
та взаємодії цих кольорів, які надалі допоможуть 
розширити та урізноманітнити їх застосування.

Ключові слова: візуальна комунікація, колір, 
класифікація, синьо-жовтий
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Abstract: The article examines the peculiarities 
and regularities of the use of blue-yellow colors 
in the visual communication of Ukraine. A 
classification and comparative analysis of the 
used methods was carried out on the basis of 
about 250 graphic images. It has been studied 
how the blue-yellow visual communication in 
Ukraine has changed and developed in recent 
years. The article highlights the standard blue-
yellow visual communication solutions, as well 
as the underestimated potential of new and 
underused communication methods. The main 
principles of the use and interaction of these 
colors are derived and classified, which will help 
to expand and diversify the use of these colors.
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Численна кількість українських наукових 
та публіцистичних досліджень останньо-
го періоду присвячена аналізу зміни гро-
мадянських позицій населення внаслідок 
революційних подій, зміцненню націо-
нальної свідомості, мотивації вчинків, що 
демонструють щирі патріотичні наміри 
тощо. Також важливим аспектом є вивчен-
ня факторів, що сприяють формуванню 
або закріпленню нових суспільних ідей та 
настанов серед населення. Будь-яка подія 
чи глибинна трансформація ініціюється 
або супроводжується візуальною комуні-
кацією, яка за своєю сутністю є проявом 
певних відносин між різними соціальними 
групами у суспільстві.

На противагу якісним дослідженням, у кіль-
кісних фактор впливовості візуальної ко-
мунікації та соціальних інститутів, що її 
забезпечують (зокрема, дизайн, реклама) 
на думки населення, абсолютно не береть-
ся до уваги. Зокрема, це помітно в одному 
з масштабних опитувань останнього пе-
ріоду — моніторингу громадської думки 
населення України, що проводився з 13 по 
20 березня 2015 року у 24-х областях Укра-
їни та м. Києві (всього опитано 2800 рес-
пондентів) [1]. Спектр запитань анкети, за 
якою здійснювався моніторинг, достатньо 
розгалужений, що свідчить про бажання 
об’єктивно вивчити думки українців. Однак 
серед позицій у запитанні «Оцініть, яку роль 
у нинішньому житті України відіграють різні 
соціальні інститути, організації та соціаль-
ні групи» варіанти «соціальна реклама», 
«графічний дизайн», «плакати» або інші 
формулювання, що наближені до візуальної 
комунікації, відсутні. Єдині варіанти, що 
належать сфері інформаційного обміну та 
частково з’ясовують думку людей стосовно 
джерел впливу на ситуацію в країні через 
свідомість її громадян, є «телебачення» та 
«інтернет-ресурси, сайти». Тобто інститу-
ції невербального інформаційного впливу 
(соціальна реклама, графічний дизайн) 
не увійшли, на жаль, до факторів, гідних 

вивчення громадської думки, отже, соціо-
логи не вважали їх достатньо значущими. 
Водночас результати аналізу суспільних 
трансформацій в Україні у період кінця 
2013–2015 рр. та комунікативної практики, 
що їх супроводжує, свідчать про вагоме 
місце візуальної інформації, характер-
ну етапність набуття нею потужності та 
інституційної впливовості на події, взає-
мовплив соціальних процесів та графічного 
дизайну як чинника візуальних комунікацій, 
утворення нових символів в українському 
семантичному полі комунікативної прак-
тики.[2] Зазначені аспекти обумовлюють 
проведення дослідження та актуальність 
даної статті.

Сьогодні, коли Україна активно бореться за 
свою незалежність, культуру та самоіден-
тифікацію, з’являється необхідність чіткого 
та якісного представлення її на всіх можли-
вих рівнях. Колірна ідентифікація є однією 
з провідних, адже колір — це найшвидший 
та найбільш загальнодоступний візуальний 
канал комунікації.

Якщо раніше спостерігався брак репрезен-
тації України у візуальній культурі держа-
ви, то протягом останнього часу, навпаки, 
можна помітити низку сучасних прикла-
дів візуальної комунікації в синьо-жовтих 
кольорах. На сьогоднішній день активне 
використання синьо-жовтих кольорів зу-
стрічається у сфері плаката, ілюстраційних 
зображень, зовнішній та інших рекламах 
та в брендингу, а саме в логотипах. Звісно, 
сприяв цьому розвиток диджиталізації та 
необхідність комунікувати не лише в сере-
дині держави, а й поза її межами.

Важливість синьо-жовтого кольору полягає 
в тому, що Україна є поліетнічною державою. 
Тобто можна стверджувати, що населен-
ня України має доволі багато культурних, 
релігійних та геополітичних відмінностей. 
Тому важливо розглядати саме ті символи, 
які є об'єднавчою складовою ідентичності.

Розуміючи це, дизайнери в Україні ро-
блять значний акцент на кольорі, як най-
більш єднальному та виразному символі 
ідентичності. Проте відсутність аналізу та 
класифікації впливає на створення одно-
манітних сюжетів та принципів використан-
ня синього та жовтого кольорів. Що своєю 
чергою примітивізує візуальну комунікацію 
України та не сприяє її розвитку. Отже, для 
кращої виразності та можливості знахо-
дити нові шляхи розвитку використання 
синьо-жовтих кольорів необхідне форму-
вання теоретичної бази.

Важливо розглядати візуальну комуніка-
цію незалежної України відносно кольорів 
державного прапора, зокрема тому, що за 
часів радянської влади заборона синьо-жов-
того була чи не головним предметом цен-
зури. Використання ж інших національних 
елементів дозволялось, хоч теж підлягало 
цензуруванню. До прикладу, було дозво-
лено зображати Леніна у вишиванці, проте 
поєднувати жовтий і блакитний кольори 
було заборонено, оскільки це можна було 
б трактувати як пропаганду націоналізму. 
адже Радянська Україна отримала інші офі-
ційні барви. Це явище можна прослідкува-
ти в кольорах Великодніх відкриток перед 
радянським правлінням та під час нього.

Синьо-жовті кольори є найвиразнішими 
національними графічними символами дер-
жави. Починаючи з часів хрещення Русі, ці 
кольори були присутні на прапорах нашої 
держави протягом різних століть. У тому 
варіанті, як ми бачимо його зараз, україн-
ський прапор було піднято у Львові в червні 
1848 року. Що лише підкреслює значущість 
цих кольорів у графічному представленні 
української ідентифікації. 

Важливий етап суспільних змін та, відпо-
відно, появи візуальних форм – революція 
Гідності. Проте тоді попит сягнув рекордної 
позначки, а пропозиція просто не впоралась 
з якісним заповненням ринку. Головним 
дизайнерським напрямком тоді була сфера 
воєнного плакат. У перші ж дні суспільних 
змін, під час Майдану, візуальна комунікація 
стала одним з найвагоміших факторів фор-
мування й закріплення громадської позиції, 
також як і трансляції настанов до активних 
дій. Аматорські плакати виникали щоденно 
і з величезною швидкістю. Вони з’являлись 
стихійно та створювались в короткий час 
як необхідний супровід політичного та со-
ціального волевиявлення населення. Цю 
продукцію навіть важко визначити як плакат, 
скоріше означимо це просто як «об’єкт ві-
зуальної комунікації». Такі об’єкти сповнені 
графічними карикатурами, фотосатирою, 
численними вербальними метафорами 
тощо [3].

Наступним більш масштабним прикладом 
розвитку національної ідеї у візуальній ко-
мунікації можна вважати повномасштабне 
вторгнення росії 2022 року. 

Використання кольору в соціаль-
но-політичних процесах

«Барва є тонким камертоном часу. Кожне 
століття чи великі історичні епохи так чи 
інакше витворюють притаманний їм кольо-
ровий феномен, бо народ в силу географіч-
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них умов, історико-суспільного розвитку, 
традицій, духовного потенціалу виробляє 
своє відношення до кольору». В.Овсійчук.

Отже, говорити про синьо-жовтий колір 
у візуальній культурі до періоду проголо-
шення незалежності України ми можемо 
лише у форматі трактування його прак-
тично повної відсутності.

Але й в першому десятилітті української 
незалежності жовто-сині кольори зустрі-
чаються в основному в дизайні для держав-
них та інших офіційних установ і широко не 
популяризуються.

Найактивніше використання кольору, як 
способу комунікації, спостерігаємо в різ-
номанітних політичних та передвиборчих 
кампаніях. У 2003 році, перед виборами 
Президента, Український інститут соці-
альної та політичної психології провів ці-
каве масове дослідження: респондентів 
запитували, які кольори їм подобаються 
найбільше. З’ясувалося, що більшість наших 
співвітчизників любили блакитний та білий. 
Дуже може бути, що саме з цієї причини пі-
арники Віктора Януковича, яким були відомі 
результати вищезгаданого дослідження, на 
президентських виборах зробили ставку 
саме на них. Але це їм не допомогло. Бо, 
на думку співробітників інституту, існує 
різниця між «подобатись» і «впливати». 
У той ж час кампанія Віктора Ющенка була 
помаранчевою. Цей колір не лише суттєво 
відрізнявся від кольору опонента, а й ніс 
в собі принципове новаторство та свіжість 
поглядів, так як рідко використовувався 
в передвиборчих кампаніях. Наступним 
прикладом є використання білого кольору 
партією «Наша Батьківщина». Де головний 
білий колір є символом чистоти та нових 
починань, а допоміжний червоний — як сим-
вол пристрасної самовіддачі та рішучості. 
Варто згадати й використання зеленого ко-
льору партією «Слуга Народу». Де барва ко-
мунікує новизну, відродження та прямо асо- 
ціюється з прізвищем лідера партії.

Початком широкого використання синього 
та жовтого кольорів можна вважати події 
2014, які отримали назву «Революція гідно-
сті». Це зумовлено тим, що лідером руху ви-
ступає народ, тому головними кольорами є 
національні. Масово шириться культура ви-
користання національних кольорів не лише 
в побуті, а й в графічній культурі того часу. 
Часткова диджиталізація дозволяє більш 
масово та швидко впровадити ці кольори 
у візуальну комунікацію суспільства. З боку 
держави, як найбільшого носія організа-
ційного підходу до здійснення соціальної 
комунікації у суспільстві, запит до спеціа-
лістів візуалізації на розробку патріотичних 
плакатів надійшов лише наприкінці травня 
2015 р. (був оголошений і триває Всеукра-
їнський конкурс [4]). При тому, що в Україні 
існує Спілка дизайнерів та Національна 
Спілка художників (секція плаката), ці ор-
ганізації, як такі, не виступили з організо-
ваними ініціативами візуальної комунікації, 
також як і з боку держави не було відповід-
них запитів. Зазначений проект — перша 
ініціатива з боку уряду, спрямована на ма-
сове заповнення інформаційного простору 
України візуальними кодами патріотичної 
тематики. Адже за планом найкращі роботи 
будуть надруковані масовим тиражем та 
використовуватимуться як інформаційна 
продукція у навчальних закладах, держав-
них та громадських установах, в місцях 
перебування значної кількості громадян, 
у військових частинах, містах дислокації 
військових підрозділів в зоні АТО тощо [4]. 

Наступним більш масштабним прикладом 
розвитку національної ідеї у візуальній ко-
мунікації можна вважати повномасштабне 
вторгнення росії 2022 року. Хоч обставини 
розвитку знову зумовлені агресією «сусіда», 
проте цього разу вектор розвитку має зов-
сім інший характер в плані компетентності 
та переосмислення національної складової. 

Уже на другий день після вторгнення росій-
ської армії в Україні з’явилися перші спіль-

ноти дизайнерів-волонтерів. Їхні учасники, 
серед яких вже є й іноземні спеціалісти, 
створюють постери про війну українською, 
англійською і російською мовою, беруть за-
мовлення від благодійних фондів та армії[5].

 «В основному це також активно виража-
ється в сфері плакату. На зараз є понад 
300 постерів, сформованих по різних те-
матиках. Дизайнери об’єднуються в окремі 
угруповання. Від «Дизайн-борщу» (телеграм 
канал) створилася добровільна Перша ди-
зайнерська сотня, яка робить плакати. Ми 
розглядаємо питання дня: що на конкрет-
ний день було би корисніше — наприклад, 
«НАТО, закрий небо!» чи тема блокування 
російських кораблів в усіх портах світу, і на 
цю тему потрібно дати резонанс. Чи просто 
представляти конкретні події: жінка, яка 
збила російський дрон банкою з помідора-
ми, або дядько, який трактором украв БТР 
у ворога. Це, звісно, дуже сильна підтрим-
ка для людей! Адже це гумор, який додає 
«козацького драйву» і наснаги боротися.» 
Олександра Корчевська-Цехош

Класифікація

Для даного дослідження було розглянуто 
та покласифіковано понад 250 зображень 
та інших графічних елементів.

Емпіричною базою даного дослідження 
є візуальна продукція (плакати, листівки, 
білборди, інтернет-ресурси), створена у пе-
ріод від 1991 року. Було проаналізовано чис-
ленну кількість вказаних носіїв, які можна 
упорядкувати у три категорії:

 ǋ ситуативно-стихійна продукція як ре-
акція на сьогочасні події, створена ама-
торами; іл
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наковий. Такі зображення зазвичай не 
є складні технічно та колір, який в них 
використовується, максимально нага-
дує кольори прапору, також вони швид-
кі у відтворенні і їх можна віднести до 
першого рівня асоціативності. До цієї 
групи переважно відноситься ситуатив-
но-стихійна продукція, створена амато-
рами чи дизайнерами. Сюжетами такої 
групи переважно є прості у створенні 
і зчитуванні асоціативні елементи та 
інші графічні метафори. Безперечно, 
цей метод впливає на створення уні-
версальності комунікативного образу.

 ǋ Синьо-жовті зображення, де синій колір 
є фоном без допоміжних кольорів. Такі 
зображення теж не є складними, та синє 
тло використовується лише як спосіб 
взаємодії з жовтим кольором для асоці-
ації з кольорами українського прапора. 
Часто зустрічаються зображення голуба 

 ǋ ситуативна продукція як організаційний 
інструмент об’єднання у колектив, ство-
рена професіоналами-дизайнерами; 

 ǋ професійні проекти як метод візуаліза-
ції й поширення громадянської позиції 
та формування патріотичного мислення 
українського населення.

Надалі дані носії було покласифіковано 
на дві групи використання синьо-жовтих 
барв: поділ за кольором та в контексті ви-
користання

Тож до першої групи класифікації нале-
жать зображення, спільною рисою яких 
є лише колір, а сам контекст зображення 
ігнорується. А отже, отримано наступні 
класифікаційні підгрупи візуальних носіїв:

 ǋ Синьо-жовті зображення, де відсоток 
використання синього та жовтого од-

миру, де синє тло є символом нема, або 
ж класичне відтворення жовтого герба 
на синьому фоні, рідше зустрічаються 
складні графічні метафори.

 ǋ Синьо-жовті зображення, де жовтий 
колір є фоном. Такий прийом є майже 
аналогічним до попереднього. єдина 
відмінність полягає в тому, що коли тло 
є жовтим, зазвичай беруться його теплі 
відтінки, тоді як в синьому тлі жодних 
колірних закономірностей немає. Типо-
вим прийомом цієї підгрупи є контурне 
зображення руки, як символ прохання 
про допомогу Україні. Також характер 
відтворення і сюжет, який відтворюється 
передають більш легкі та приємні кому-
нікативні повідомлення.

 ǋ Синьо-жовті зображення, де допоміж-
ним кольором є чорний. Такі зображен-
ня мають різний рівень складності та 
деталізації. Синій та жовтий кольори 
зазвичай більш тьмяні, через що зобра-
ження передають дещо тривожний на-

стрій. Провідним мотивом таких ілю-
страцій зазвичай є зображення ночі.

 ǋ Синьо-жовті зображення, де допоміж-
ним кольором є білий. У порівнянні 
з попередньою підгрупою, такі графічні 
елементи зазвичай менш складні у ви-
конанні, в більшості випадків білий колір 
використовується в якості фону. Зрідка 
він використовується як нюансний колір. 
Також через воєнні події найчастішою 
темою цієї підгрупи є зображення го-
луба миру. Синьо-жовті кольори в таких 
зображеннях переважно або яскраві та 
контрастні, або ж пастельні.

 ǋ Синьо-жовті зображення, де допоміж-
ними кольорами є білий та чорний 
кольори. Проаналізувавши цю групу 
зображень, можна зробити висновок, 
що при використанні цих двох кольорів, 
характер виконання та використання 
синього і жовтого стають довільними і не 
мають жодних закономірностей, окрім 
наявності чорного та білого кольорів. 

іл. 7 авт. Каталіна Маєвська

іл. 8 авт. Fujita
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Як виняток іноді використовується по-
єднання синього наближеного до фі-
олетового кольору та жовтого набли-

 ǋ Використання кількох відтінків синього 
та жовтого.(іл. 9, іл. 10) Такі графічні еле-
менти зазвичай є патернами або ж ком-
позиційними зображеннями. Характер-
ними рисами цієї групи є використання 
всього простору, повторюваність еле-
ментів. Зазвичай кількість допоміжних 
відтінків синього та жовтого однакові. 
Також варто зазначити, що частіше ви-
користовуються темні відтінки синього 
кольору та теплі відтінки жовтого.

Наступною групою є поділ зображення за 
використання кольорів у контексті форми 
та змісту 

«У пошуках національного виразу більшість 
авторів звертали увагу на проблеми форми 
та формотворення, натомість недостатньо 
уваги приділялося комунікативним аспек-
там. Пошуки національного стилю прово-
дилися переважно у площині використання 
зовнішніх ідентифікуючих ознак» [6]

 ǋ Першою підгрупою в цій категорії є 
використання синьо-жовтих кольорів 
в брендингу, зокрема адаптація лого-
типів під ці кольори. Прості логотипи, 
в яких використовується один графічний 
елемент на тлі, зазвичай використову-
ють синій або жовтий фон і, відповідно, 
протилежного кольору графічний еле-
мент. Складніші ж логотипи часто вико-
ристовують лише фон з синьо-жовтих 
кольорів, які разом відтворюють прапор 
України. Як виняток іноді використову-
ється синьо-жовтий градієнт при за-
ливці графічних елементів логотипа. 
Ще рідше зустрічаються синьо-жовті 
плашки на фоні, як елемент логотипа. 
Допоміжними зазвичай є чорні та білі 
або ж брендові оригінальні кольори.

 ǋ Наступною підгрупою можна вважати 
технічно нескладні зображення, осо-
бливістю яких є максимальна схожість 
до оригінальних синьо-жовтих відтінків. 

іл. 1 авт. невідомо

іл. 3 авт. @chyzhevska._

жовтого, а використання цих кольорів 
підсилює посил зображення та діє на 
складніших асоціативних рівнях. Та-
кож використовується значно ширша 
палітра допоміжних кольорів, де в ок-
ремих випадках допоміжними стають 
синій та жовтий. Такі ілюстрації мають 
складну композицію та сюжет та за-
звичай зображають воєнні та трагічні 
події 2022 року.

Асоціативність синього та жовтого. До при-
кладу, в іл.1 темно-синій колір використову-
ється для зображення пітьми та ночі, а жов-
тий — як колір світла від телефону. Таким 
чином це зображення передає тривожність 
перших днів повномасштабного вторгнення, 
а на обличчі персонажа, який тримає теле-
фон, утворюється рівний поділ синього та 
жовтого як символ національних кольорів. 
Наступним прикладом є іл.2, де характер 
твору більш містичний. Тут вже кольором 
неба є лимонний відтінок жовтого, а персо-
нажі зображені синім, що створює ефект 
вечірнього часу, коли сідає сонце. Більш 
класичний прийом використання синього 
та жовтого спостерігаємо в іл.3, де синій є 
фоном та зображує вечірнє небо, а жовтим 
зображений персонаж, що нагадує вечірній 
промінь сонця, який заливає постать цього 
персонажа. Також періодично використо-
вується такий прийом, де в зображенні є 
предмети, які є синьо-жовтими в реальному 
житті. Так на іл.4 зображається сцена про-
щання рідних через вікно вагона Укрзаліз-
ниці. Для підсилення ефекту силуети людей 
на фоні також є синьо-жовтими.

женого до помаранчевого. Також рідко 
використовуються допоміжні кольори, 
окрім чорного та білого. Зображення 
має переважно центральну композицію, 
відсутність сюжету та легку впізнава-
ність графічних елементів. 

 ǋ технічно складні зображення. У таких 
зображеннях найчастіше використо-
вується свідоме порушення синього та 

іл. 2 авт. @kvitozvir

іл. 4 авт. Koshulinska
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Висновок

Отже, проаналізувавши матеріали дослі-
дження, з’ясовані комунікаційні та стиліс-
тичні особливості використання синього 
та жовтого кольорів у візуальній культурі 
України. Знайдено певні закономірності 
використання кольору та композиції, які 
в подальшому творять сучасний україн-
ський стиль. Було покласифіковано спо-
соби візуалізацій в синьо-жовтих кольорах, 
що дало можливість виявити шаблонні та 
недооцінені прийоми при використанні си-
нього та жовтого кольорів.

Таким чином було з’ясовано, що головною 
особливістю простих зображень є викори-
стання класичних відтінків жовтого та си-
нього, в той час, як в складних зображеннях 
переважає свідоме порушення кольорів. 
Також переважна більшість кольорових 
поєднань синього та жовтого є наближе-
ними до класичних національних кольорів. 
Отож щоб урізноманітнити використання 
цих відтінків, можна застосовувати свідоме 
порушення класичних відтінків синього та 
жовтого, при використанні інших впізна-
ваних українських елементів чи сюжетів. 

Якщо ж метою є передача настрою за до-
помогою кольору, то для зображання більш 
сумних чи тривожних сюжетів переважно 
використовуються тьмяні або ж холодні від-
тінки синього, які у відсотковому порівнянні 
будуть значно переважати над жовтим ко-
льором. Для комунікації чогось радісного та 
приємного рекомендується використання 
теплих відтінків жовтого кольору, які кіль-
кісно переважатимуть над синім.

Якщо метою є створення унікального ві-
зуального рішення,варто уникати таких 
сюжетів як-от зображання голуба миру чи 
різноманітне зображення рук у синьо-жов-
тих відтінках.іл
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Що ж стосується використання синіх та 
жовтих барв у брендингу, тут теж є декіль-
ка чинників, які допоможуть покращити 
та збільшити унікальність дизайнерських 
робіт. Наприклад, для передачі чогось більш 
сучасного, рекомендується використову-
вати яскраві лимонні відтінки жовтого ко-
льору та насичені відтінки синього, які іноді 
називають «неоновими». Що ж стосується 
форми та ефектів з використанням си-
ньо-жовтих відтінків, рідше зустрічаються 
градієнти, накладання напівпрозорих та 
кольорових плашок. Застосування таких 
прийомів при створенні айдентики дозво-
ляє урізноманітнити візуальну комунікацію 
і підвищити впізнаваність бренду.

Також рекомендується поєднувати певні 
групи з використання синіх та жовтих ко-
льорів. Ці  принципи можна використувати 
для візуальної комунікації різних напрямів 
від комерційних до приватних. Наприклад, 
рідко зустрічаються такі прийоми, як поєд-
нання кількох відтінків синіх чи/та жовтих 
барв з нейтральним білим або чорним ко-
льором. Ще рідше зустрічаються приклади з 
використанням одного нетипового кольору 
з чорним чи білим як другим допоміжним. 

Також рідше в зображеннях синій та жовтий 
виступають допоміжними та другорядни-
ми кольорами. Якщо робота призначена 
для внутрішнього глядача, цей прийом є 
доречним, адже на фоні зображень де є 
пряма асоціація з кольорами прапору така 
робота стає більш витриманою та більше 
уваги привертає сам контекст зображення. 
Переважно такі роботи є багатоколірними 
і складними у виконанні.
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Кліше при створенні обкладинок книжок
жанру романтичне фентезі:
впізнаваність vs диференціація

Анотація: У статті викладено основні тези дослідження світових обкладинок кни-
жок піджанру романтичне фентезі й клішованість їх створення. Розмірковується 
про їх прямий вплив на потенційну публікацію цього піджанру в Україні на базі 
українських фанфіків піджанру романтичне фентезі. На основі дослідження виді-
лено окремі елементи, що є характерними для обкладинок цього піджанру та ви-
користовувались впродовж тривалого часу. Зібрано основний клішований образ 
таких обкладинок. Проаналізовано історичні причини визначеної проблеми. Також 
виконано категоризацію обкладинок за часом та географією. Сформовано реко-
мендації, за якими можна урізноманітнити візуальний образ обкладинок, надати їм 
можливість вирізнятися одна від одної та запам’ятовуватися читачу.

Ключові слова: український контент, фанфік, книжкова обкладинка, романтичне 
фентезі, кліше, одноманітність, урізноманітнення, впізнаваність.

Cliche of creating book covers
of the romantic fantasy subgenre:
recognition vs differentiation

Abstract: The article presents the main theses of the study of world book covers of the 
romantic fantasy subgenre and the cliches of their creation. Their direct influence on the 
potential publication of this subgenre in Ukraine based on Ukrainian fan fiction of the 
romantic fantasy subgenre is considered. On the basis of the research, certain elements 
are selected that are characteristic of the covers of this subgenre and have been used for 
a long time. The main cliched image of such covers is collected. The historical causes 
of the identified problem are analyzed. Covers have also been categorized by time and 
geography. Recommendations have been developed, which can be used to diversify the 
visual image of the covers, to give them the opportunity to stand out from each other and 
be remembered by the reader.

Keywords: Ukrainian content, fan fiction, book cover, romantic fantasy, cliche, monotony, 
diversity, recognition.
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В Україні набирають популярності фанфіки-орід-
жинали жанру романтичне фентезі. Г. І. Атрошен-
ко та В. М. Козачухна стверджують, що останнім 
часом явище фанфіку стає дуже популярним 
жанром сучасної віртуальної літератури, хоча і 
є доволі специфічним. Вони зазначають наступ-
не: фанфік (фенфік), що походить з англійського: 
fan – шанувальник, fiction – художня літерату-
ра; це текст, у якому використано ідеї, сюжет та 
персонажі якогось художнього твору. Він (твір) 
може бути і літературним, і кінематографічним, 
і музичним [1]. А терміну «оріджинал» найбільш 
влучно дають визначення  Л.В. Молокова та С.І. 
Зуєва: «Оріджинал хоч і не має прямого джере-
ла, але все ж таки створений під враженням від 
одного або декількох світів (це може бути фільм, 
книга, серіал або щось ще). Часто головні пер-
сонажі оріджиналу дуже схожі на головних геро-
їв твору, який їх надихнув, а сюжет оріджиналу 
повторює  ще якийсь інший твір» [2]. Українські 
фанфіки-оріджинали жанру романтичне фентезі 
мають дешевий вигляд, простоту розуміння, але 
між іншим вони все ж інтригують читачок.

Фанфіки представляють собою темну сторо-
ну української літератури, самвидав сучасного 
світу. Автори оформлюють такі фанфіки макси-
мально подібними до реальної книжки. Створю-
ють характерну для жанру обкладинку, пропису-
ють анотацію, виокремлюють зміст, знаходять 
редакторів для вичитування тексту. На укра-
їнських фанфікшн-сайтах у жанрі романтичне 
фентезі твори стабільно набирають в читачів 
понад 100 000 переглядів. Так фанфік «Бездо-
ганна наречена, або страшний сон проректора» 
має понад 750 000 переглядів [3]. Це  зумовлено 
тим, що подібну дешеву літературу не публіку-
ють, вважаючи, що сучасна українська літерату-
ра – твори наступників Шевченка, Лесі Українки 
та Сковороди – не має бути «забруднена» подіб-
ними дешевими жанрами літератури. А в зв’язку 
з масовим переходом на українську мову після 
24.02.2022, люди зрозуміли необхідність мати 
чим закрити свої читацькі потреби у тому чис-
лі на такий сегмент літератури. Оскільки укран-
ських видавництв, які б просували цей жанр, не-
має, люди почали читати хоча б фанфіки.

Для збагатшення української культури, україн-
ською мовою мають видаватися навіть дешеві, 
прості книжки для цільової аудиторії, яка не зби-
рається інтелектуально підвищуватися завдяки 
книгам. І тенденція йде до того, що найближчи-
ми роками фанфіків жанру романтичного фенте-
зі стане більше, автори піднімуть навички пись-
менництва українською, а видавництва почнуть 
співпрацювати з авторами фанфіків. У цієї ніші 
в наявності попит і пропозиція, вона не зайнята, 
безконкурентна й актуальна.

У книговидавничому процесі треба зважати, 
що фанфіки ромфент вже мають стандарти ви-
гляду їх обкладинок, до яких звикла аудиторія і 
за допомогою яких шанувальники серед інших 
жанрів знаходять потрібний. І публікації мають 
наслідувати притаманні фанфікам обкладинки. 
В свою чергу автори фанфіків наслідують прин-
ципи створення обкладинок, орієнтуючись на 
книжки жанру романтичне фентезі, які публіку-
ються в інших країнах. Отже, й українські видав-
ництва при розробці дизайну мають зважати на 
книжки зарубіжних виданнь. Але важливо, щоб 
вони не наслідували й проблеми, які виникають 
у книжок-представників інших країн. Щоб не до-
пустити їх, перед появою нового жанру на укра-
їнському ринку треба ретельно проаналізувати 
друковані обкладинки, виявити проблеми та 
знайти способи боротьби з ними.

Фанфіки жанру романтичного фентезі в Україні Такою проблемою у світових виданнях жанру 
романтичного фентезі є схожість між обкладин-
ками, яка заважає читачу орієнтуватися між 
обкладинками та атрофує бажання зважати на 
обкладинку. Їх одноманітність формує в обкла-
динках книжок кліше (від франц. cliché – відби-
ток, від clicher – робити відбиток, стереотипува-
ти) [4] образу-враження від жанру.

У статті «Штампи і плагіат в оформленні сучас-
них книговидавництв» Дорошенко О. І визначає 
проблему використання кліше та штампів для 
обкладинок книжок у рамках одного  жанру [5]. 
Вона підкреслює, що завдяки недбалості до 
оформлення деяких творів ми отримуємо вели-
чезний прошарок літератури, що не привертає 
увагу належним чином. І хоча, звісно, суть тво-
ру безумовно важлива, і деякі твори, навіть не 
зважаючи на недбале оформлення, отримують 
визнання споживачів, однак, зовнішнє оформ-
лення книг лишається таким же важливим ас-
пектом. Бездумне використання штампів часто 
є недоречним і невдалим, і замість того, щоби 
збільшити зацікавленість потенційних читачів, 
навпаки, відвертає увагу. Проблематика штам-
пування полягає не в наявності кліше загалом, 
а у наявності неякісного дизайну з використан-
ням стереотипного мислення й у нехтуванні про-
вадження  оригінальних прийомів. Такий висно-
вок стосується і книжок романтичного фентезі.

Популярні фанфіки-оріджинали жанру романтичне фентезі на сайті booknet.ua Класичні представники іноземних книжок жанру романтичне фентезі
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Загалом, романтичне (гумористичне) фентезі — це молодий жанр, 
датою створення якого вважається 2003 рік, коли Ольга Громико, 
білоруська письменниця українського походження, написала при-
годницьку іронічну відповідь на нашумівшу серію «Сутінки». Піку по-
пулярності її твір набув приблизно у 2010 році й з того часу цей жанр 
розривається новинками. При цьому графічне оформлення обкла-
динок книжок жанру романтичне фентезі майже не змінилося з 2003 
року. Дослідження О. Афанасьєвої розкриває, що «романтичне» фен-
тезі (термін, запропонований Б. Невським у журналі «Світ фантасти-
ки та фентезі») – жанр, у основі якого лежить поняття romance, яким 
на Заході зазвичай позначають любовні романи, проте від любов-
них романів romance-fantasy відрізняється глибоким психологізмом, 
майстерною прописаністю взаємин персонажів [6].

Оскільки сюжет перших книжок романтичного фентезі наслідував 
героїчному фентезі зі зміщеним вектором на героїню, а не героя, то 
й перші обкладинки не вирізняються оригінальністю від обкладинок 
героїчного фентезі. Тому їх можна назвати псевдорегоїчними. Варто 
зазначити, що на в перших книгах-представниках ромфентезі чоло-
віки взагалі були лише попідруч, а не впливали на головний сюжет 
радикально, хоч і весь час були поруч з героїнею. Через це на обкла-
динках читача зустрічало зображення вправної та веселої дівчини, 
можливо, відверто сексуальної, а позаду неї розміщувались менш 
войовничий чоловік – її коханий – готовий їй допомогти, якщо тре-
ба, інколи герої зображені рівними між собою. Збереглася традиція 
зображувати чудовиська чи пейзаж на фоні. В обкладинках роман-
тичного фентезі все ще фігурували обладунки та мечі, якщо не на 
головній героїні, то на її обранці.

А вже приблизно у 2010 автори та дизайнери пройшли до спокійно-
го життя на обкладинці, сукні та стриманого костюма.  І на це була 
причина. Цензура та усталені звички соціуму потребували, щоб всі 
неймовірні пригоди завершувалися великим коханням, сім’єю, так 
званим «простим жіночим щастям». Феміністичні вимоги вважа-
лися виконаними фактом наявності жанру так званого жіночого 
фентезі, а сюжет зображав героїню недосвідченою, наївною, але ро-
зумною та здібною. До того ж велику частину читачок зацікавили 
історії, яка б в чомусь все ж збігалася з реальним життям, що робило 
проєктування образу героїні на читачку легшим. Тож попит породив 
пропозицію та  жанр адаптовувався до більш «жіночності», меншої 
кількості самостійних пригод дівчини, впровадив їй статусного об-
ранця, який міг би розв’язати будь-яку проблему, та  до зосередженні 
сюжету на протистоянні й неоднозначності у романтичній лінії. 

Другий тип обкладинок і закріпив конкретний 
шаблон в розумінні читачів щодо вигляду типо-
вої обкладинки жанру романтичне фентезі. Як 
наслідок, обкладинки другого етапу зображу-
ють дівчину витонченою, красивою, але не спо-
кусливою, припиняють вбачати в ній жінку-вої-
на. Зазвичай вона вдягнена в досить закритий 
одяг: довгу сукню або форму магічної академії. 
А її коханий стоїть позаду неї, в нього довге во-
лосся, закрита поза та в цілому незадоволений 
вигляд. Фон зображує основну локацію подій. 
Зазвичай їх варіативність невелика: бібліотека 
або замок, що позначає академію магії, ліс, ін-
тер’єр приміщення зі сходами тощо. Саме у цей 
час виникла мода на рамки навколо ілюстра-
ції. Також з’являються додаткові елементи, які 
ідентифікують книжку, вони вказують на відпо-
відність саме цій книжці. Таким чином, хоча всі 
обкладинки подібні одна до одної, проте кожна 
ніби й влучно «розповідає» історію, вигадану 
автором. Ідентифікуючі відмінності можуть 
бути проявленими в елементах фону, тваринці, 
кольорі фаєрболу, одязі або зовнішністі героїв. 
В цей період сформувався досить самостійний 
образ обкладинки романтичного фентезі, за до-
помогою якого читачі вже знаходили свій улю-
блений жанр на книжкових полицях. Сам він і 
закарбувався в їх уявленнях про жанр. Палітур-
ки цього етапу вже набули самобутності, тому їх 
можна назвати оригінальними.

Романтичне фентезі останніх трьох років по-
єднує в собі кліше, сформовані за минулих ро-
ків. Така спрощеність притаманна створенню 
як сюжету книжки, так і дизайну обкладинок. 
На момент цього етапу в літературі в авторів 
вже є можливість дослідити, що саме стало 
популярними та цікавими для аудиторії. І взяти 
за основу своєї книжки відпрацьований іншими 
авторами сюжет загалом, а також окремі сцени, 
які гарантовано сподобаються читачу. Це фор-
мує певну легкість і розслабленість у створенні 
книжок. Так в обкладинках використовуються 
вже розроблені принципи щодо зовнішності го-
ловної героїні, її коханого, фону тощо впродовж 
інших етапів. Всі ці елементи максимально 
спрощуються, вони не взаємодіють один з 
одним і існують виключно відокремленими. 
Якщо є можливість усунути якийсь елемент, 
вона використовується. Це в якійсь мірі робить 
композицію легшою,  але й облегшує ставлення 
читача до обкладинки. Тобто, як наслідок, 
робить враження від книжки несерйозним. Та-
ким чином результат обкладинки книжок ро-
мантичного фентезі цих років справляють вра-
ження лише бездушного колажу елементів, які 
мають бути присутніми, бо так диктує жанр. Як 
наслідок, одна й та ж обкладинка може підхо-
дити до десятків, сотень інших книжок. Такий 
характер ознак підштовхує назвати обкладинки 
цього етапу спрощеними.

Історія обкладинок книжок жанру
романтичне фентезі

Псевдогероїчні обкладинки 
романтичного фентезі Оригінальні обкладинки романтичного фентезі Cпрощені обкладинки романтичного фентезі
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Зараз цей піджанр популярний, тому що образ 
жінки в романтичному фентезі включає все 
те, що вимагається від дівчини у сучасному 
світі задля соціального схвалення: поєднання 
здібностей до розв’язання проблем світового 
масштабу, стосунки з владним коханим та вод-
ночас щасливе й спокійне сімейне життя. Зага-
лом, обкладинки романтичного фентезі настіль-
ки схожі між собою, що можна створити рецепт 
типової обкладинки. Зображення обкладинки 
можна поділити на три візуальні частини: рамка 
та вензеля (є лише у 80 % випадків), шрифти та 
ілюстрація.

Жанру ромфент притаманні такі шрифти як фор-
мальні рукописні та антиква. Саме вони на дум-
ку дизайнерів найкраще підкреслюють витонче-
ність, таємничість, романтичний та загадковий 
характер книжки. Колір переважно обирається 
білий. Серед хроматичних кольорів частіше ви-
користовується синій. Також до тексту може 
застосовуватися сяйво, як біле, так і кольоро-
ве. Допоміжні до шрифту елементи (наприклад, 
роздільні візерунки між назвою книжки та ав-
тором) мають бути максимально подібними за 
характером до шрифту.

Вензелями зазвичай оздоблюють шрифтову 
композицію назви та автора. Або ж розділя-
ють її. Вони мають максимально орієнтувати-
ся і уподібнюватися за характером до рамки 
або шрифту. Зазвичай вони виражені легкими 
тонкими горизонтальними лініями, ускладне-
ними завиточками або іншими невеликими ак-
центними елементами (наприклад, ефектами 
виблискування, імітацією коштовного каміння 
тощо), щоб лінії виглядали цікавіше. Якщо в 
рамці використані ростини, то заплетіння ліани, 
квіточка або листочок може бути використаним 
і для вензеля. Деякі вензеля вживаються лише 
для декорування тексту чи об’єктів обрамлен-
ням, також вони можуть підкреслювати чи виді-
ляти щось. В загальному, розміщення вензелів 
зумовлено розміщенням тексту. Важливо ро-
зуміти, що вензеля та рамки – не головні еле-
менти обкладинок книжок жанру романтичне 
фентезі, а лише додаткові та декоративні, вони 
можуть бути використаними або ж ні. 

Ілюстрація – головний спосіб вплинути на вибір 
читача загалом та заохотити його до покупки. 
Тож вона демонструє героїв книжки та осно-
вну локацію подій історії. Ілюстрація також має 
складові: головна героїня, її коханий, прояв її 
магії, локаційний фон. Менш обов’язковими є 
друзі героїні і тваринка-фамільяр. Окрім типо-
вих складих елементів обкладинка має й зага-
лом типовий сюжет.

Кліше обкладинок книжок
жанру романтичне фентезі

Головна героїня зображується в півоберту або 
в анфас, вдягнена або в середньовічну сукню, 
або рідше в обтягуючі штани з сорочкою. Її об-
личчя абсолютно не має якихось виразних рис, 
але її точно можна назвати гарною.  Її вираз 
обличчя спокійний або завзятий. Поряд з нею 
стоїть її коханий, невдоволений або зверхній, 
зазвичай в нього довге волосся. Загалом він 
статний, з гарною фізичною формою і також 
гарними, але невиразними рисами обличчя. 
Зовнішність обох можна назвати модельною. 
І вони не взаємодіють один з одним (якщо вам 
трапилася обкладинка, що повністю підходить 
під опис ромфент, але герої обіймаються, або 
хоча б дивляться один на одного, та ще хло-
пець може бути напівоголений, то це не ром-
фент, а вже любовне фентезі). Що ж щодо тла 
такої обкладинки – це або ліс, або бібліотека, 
яка позначала б академію магії, рідше архітек-
тура замку, інколи ліс. Також можлива присут-
ність фаєрбола на позначення магії та котика 
або іншої тварини-фамільяра. Зазвичай ці 
тваринки якість незвичні, але милі та кумед-
ні, і тому викликають посмішку. Рідже позаду 
стоять вірні друзі героїні. Всі ці елементи ілю-
страції не взаємодіють між собою, що створює 
враження колажу. Звичайно, деякі елементи 
ілюстрації залежать від сюжету книжки. Напри-
клад, колір волосся героїв, одяг на позначення 
роду діяльності та статусу, фон залежить від 
основної локації подій.

Найнеоднозначніший елемент обкладинки ром-
фент – це рамка. ЇЇ використання не продикто-
ване якоюсь практичною функцією, вона слугує 
лише декором або підсиленням атмостери фен-
тезі. Тому вона застосовується лише з розсуду 
дизайнера. Обрамлення зображення може бути 
різноманітним, та у  цьому жанрі зазвичай за-
стосовуються такі: картинні рамки, рамки-плаш-
ки та рамки з рослинних елементів. Рамки, 
подібні до картинних, виглядають витончено, 
імітують дорожнечу позолотою та завитками, 
але не включають справді розкішних та еле-
гантних елементів. Інколи рішення щодо рамки 
може бути більш незвичайним та  складним. На-
приклад, рамка може бути у вигляді кольорової 
плашки-підкладки, через що ілюстрація потім 
грає роль невеличкої вставки в центрі обкла-
динки. Таким чином можна гратися з формою 
ілюстрації. Вона може бути як вертикально пря-
мокутною, пропорційно до сторін обкладинки, 
так і більш довільною. До прикладу,  квадратом 
або горизонтальним прямокутником. Така рам-
ка може слугувати простим фоном для шрифтів 
та водночас легким натяком до старих серед-
ньовічних одноколірних книжок з написами 
золотим тисненням. Така імітація під давнину 
та розкіш підсилює асоціації з атмосферою 
фентезі й середньовіччя. Рамки з переплетіння 
рослинних елементів зазвичай підсилюють вже 
присутні в ілюстрації лісові сюжети.

Кліше обкладинок книжкок жанру романтичне фентезі у книжках різних країн Різні рамки та вензелі в обкладинках книжок жанру романтичне фентезі
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І цього невеликого різноманіття елементів не-
достатньо, бо героїня в анфас на тлі лісу у рамці 
все ще схожа на героїню впівоберта на тлі бі-
бліотеки без рамки. А особливо це відчувають 
фанати, які вже не зважають на обкладинку 
взагалі, бо для них вона злилася в один суціль-
ний клішований образ. Тож, задля створення 
обкладинки цього жанру  треба керуватися не-
бажанням продовжувати одноманітні обкладин-
ки, усвідомленням наявності кліше та добіркою 
можливих змін для обкладинки, які б зробили 
обкладинки більш відмінним  між собою, але 
все ще залишали їх візуально належними до 
жанру. Також важливим є усвідомлене став-
лення до створення обкладинки. Треба одразу 
задумувати, чим саме ця конкретна обкладинка 
має виділятися та відрізнятися серед інших. По-
рекомендувати такі зміни можна щодо кожного 
елементу обкладинки. 

Шрифт:

— Стриманість шрифту щодо надмірності завит-
ків, ефектів та текстур. Якщо шрифтова компо-
зиція з назви та автора, прикрашена сяйвом та 
золотом, займає багато простору і, як наслідок,  
перетягує багато уваги, то чи не означає це, що 
креаторам немає що ще показати? Все ж канони 
жанру романтичне фентезі передбачають най-
більший акцент для читача на ілюстрації. Також 
шрифт є функціональним елементом книжки, а 
не виключно декоративним, який слугував би 
видозміненим у часі коштовним камінням, яким 
у давнину прикрашали книжки. Шрифт може до-
повнювати та підсилювати атмосферу книжки, 
але застосування ефектів або текстур не вража-
ють дороговизною чи вишуканістю. Мальована 
імітація золота скоріш виявляє бажання набли-
зитися до вищої категорії продукції без необхід-
ного для цього бюджету або нового погляду на 
дизайн. Також варто не боятися користуватися 
гротеском, від нього обкладинка не втратить 
своїх таємничості, магічності та елегантності.

Рамка:

• Усвідомлене використання рамки. Перш ніж 
застосовувати рамку, дизайнеру слід визначити 
для себе, чи є взагалі в ній сенс. Чи є ілюстрація 
самодостатньою і без обкладинки? Якщо так, 
то чи є сенс додавати рамку? Якщо ні, то чому 
саме? Яка функція вкладається в рамку?

• Тонше попадання в настрій книжки при за-
стосуванні рамки. Рамка може нести різний ха-
рактер. До прикладу, лінії, що складають рамку, 
можуть бути навіть гострими, та й сама рамка 
може містити гострі елементи, по типу шипів. 
І це ніскільки не нівелюватиме враження еле-
гантності та витонченості від рамки. Тож еле-
гантність може бути поєднаною з більш різким 
характером рамки. Таким чином можна підкрес-
лити настрій та атмосферу обкладинки або зро-
бити рамкою легкий натяк щодо сюжету.

• При використанні великої рамки-плашки її 
можна робити неоднотонною та неоднорідною. 
Так рамка буде підсилювати ілюстрації та під-
креслювати сюжет, а не просто відніматиме 
простір. Наприклад, ледь видні і, можливо, не-
великі силуети фігур та об’єктів створюватимуть 
інтригу для читача та відтворюватимуть таєм-
ничість і загадковість, що піде лиш на користь 
обкладинці. Нескладні і, що важливо, легкі аб-
стракції можуть вплинути на враження читача 
від обкладинки, задавати тон дизайнуванню 
оформлення текстових блоків.

• Як і в випадку зі шрифтами, стилізація рамки 
не має обмежуватися імітацією позолоти. Такий 
спосіб не дієвий для реалізації, бо не виконує 
прямої функції – створити враження дорогого 
продуту. Вживання саме золотої текстури та 
кольору до рамки скоріше ставить під сумнів 
використання рамки або здібностей дизайнера. 
Окрім того, подібні ефекти можуть візуально об-
тяжувати рамку та перетягувати на себе занад-
то багато уваги.

• Створення рамки із застосуванням в ній про-
відних та загалом важливих елементів: об’єктів 
або форм сюжету книжки. Наприклад, рамка 
може складатися з магічних книжок, зброї або 
артефактів, що притаманні книжці. Важливо не 
проспойлерити читачеві сюжет, а лише підігріти 
його інтерес до книжки. Оскільки назва книжки 
також дещо спойлерить, можна зробити рамку, 
спираючись на сенс назви. Бажано таку рамку 
створити химерною. Щоб не було дуже прямих 
і банальних в сприйнятті образів, а рамка в ці-
лому все ще задавала атмосферу таємничості 
та інтриги. Такий ефект може бути досягненим 
завдяки стилізації, затемненню тощо.

• Рамка може вплітатися, вплавлятися в ілю-
страцію і таким чином бути яскраво виражено 
окремим елементом обкладинки, а не лише не-
нав’язливим декором.

Ілюстрація

Ілюстрацій стосуються найбільша кількість ре-
комендацій. Зміни, які рекомендовані для ви-
користання задля урізноманітнення та покра-
щення якості можна поділити на наступні типи: 
глобальні, сюжетні та загальні. Зміни одної кате-
горії можна застосовувати не зважаючи на іншу. 
Таким чином, глобальні зміни пропонується ви-
користовувати по одному й у невисокій інтен-
сивності. Обравши ж дві, комбінувати ж їх треба 
дуже обережно, у дуже низькій інтенсивності. 
Сюжетні зміни наполегливо рекомендується 
використовувати лише по одному. Бо вони су-
перечать між собою. Якщо головна героїня вза-
ємодіє з друзями та стоїть з розбитою чашкою 
– це дещо занадто. Загальні зміни можуть бути 
використаними або ні без впливу на ваги пере-
вантаженості змінами. Також не варто додавати 
рамку у переповнені елементами обкладинки. 
Необхідно зважати на те, що деякізміни можуть 
водночас як бути корисними для обкладинок 
книжок жанру романтичне фентезі, так і зашко-
дити їм. Тож дизайнер має весь час відстлідко-
вувати, щоб ступінь урізноманітності не виходи-
ла за межі впізнаваності жанру по обкладинці.

Рекомендації до урізноманітності та збільшення виразності Сюжетні зміни:

1. Взаємодія персонажів. Створення взаємоді-
єю персонажів сюжету в ілюстрації. Також це 
може бути ілюстрація певної події з книжки.

2. Обігравання фону взаємодією з ним персона-
жем. Створення історії цими діями.

3. Впровадження впливу другорядних персона-
жів та створінь на сюжет. Нововведення важли-
вості цих героїв.

4. Додання жестів, що підкреслювали б харак-
тер героя, його реакцію на ситуацію і т.п.

5. Введення додаткових об’єктів, якими можна 
уточнити характер персонажа. Або взаємодією 
з цими об’єктами.

Глобальні зміни:

1. Нетипове розміщення елементів.

2. Динамічність сюжету. Обкладинки ромфент 
лише статичні, динаміка дуже вирізнили б дина-
мічну обкладинку серед інших.

3. Кут зору. Залишивши всі елементи незмінни-
ми, їх можна зобразити з незвичних точок зору: 
знизу, зверху, збоку. 

4. Зображення окремих об’єктів або персонажів 
з непрямих ракурсів.

5. Масштабування, гра з розмірами як усієї ілю-
страції, так і окремих її елементів (об’єктів та 
персонажів).

6. Колірне рішення. Змінити колірну палітру з 
яскравої на, наприклад, приглушено пастельну 
чи обмежену.

7. Цікавіші рішення з освітленням. До прикладу, 
світло може бути різким та м’яким, направле-
ним та розсіяним та гра з тінями.
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Загальні зміни:

1. Зовнішність персонажів. Увиразнити риси об-
личчя, що утворило б зображення справжньої 
людини, а не замилений ідеальний образ. До-
дання візуальних вад, які б надали ефект реаль-
ності. Також урізноманітнення емоцій, зачісок, 
оздоблення одягу, візуалізацію магії і т. д. 

2. Експерименти з плановістю:
а) більше деталізації для переднього плану та 
менше для фону;
б) введення, крім переднього плану та фону, ще 
й середнього плану;
в) поєднання переднього плану з фоном та/або 
середнім планом і середнього плану з фоном.

Оскільки для шанувальників жанру шаблонні 
обкладинки є візитною карткою жанру, розмір-
ковуючи над змінами впізнаваності обкладинок 
треба зважати на те, щоб вони не були настільки 
кардинальними, щоб фанати не впізнали улю-
блений жанр. Тому використовувати рекомен-
дації треба обережно та потроху.

Результати:

На обкладинку книжки «Подих магії» розміщено 
веселу розкуту дівчину з парубком, який також 
в гарному настрої, але у кращих традиціях палі-
турок ромфент менш емоційно відкритий. Тан-
цюючу посеред лісу пару охоплює вихор магії, 
підкреслюючи жанр та додаючи цікавіше освіт-
лення. Ілюстрація дещо посилається до мотивів 
псевдоепічного етапу обкладинок романтично-
го фентезі через відсутність в героїні витонче-
ності та найменшої еротичності, та водночас 
проста для сприйняття у своїй мінімалістичнос-
ті, як обкладинки спрощеного етапу. Новизна в 
обкладинці проявлена прямою взаємодією між 
героями (і при цьому вона не є еротичною, як у 
любовного фентезі) на рівних, що створює поя-
ву безпосередньо сюжету в ілюстрації. Герої ма-
ють виразні риси обличчя та пропрацьовані об-
рази. Так дівчина здається простою, але готову 
дати відсіч або креативно вирішити проблему.

А хлопець виглядає більш загадковим, може 
як здаватися гарним другом, так і виявитися 
пройдисвітом. Стиль зображення відрізняєть-
ся від класики магічного реалізму зменшеною 
контрастністю і, як наслідок цього, менш ви-
раженим об’ємом. Використані переважно ко-
ричнево-рожеві кольори. Рожевий колір магії 
дещо розбавляє пригодницьку атмосферу та 
натякає на романтику. Композиція притаманна 
для обкладинок ромфент. З ілюстрацією добре 
читається настрій, характерний для ромфент – 
пригодницька романтика. Для назви, автора та 
анотації використані лише гротескні шрифти, що 
нетипово для ромфент. Серед елементів обкла-
динки не було використано вензелів та рамки. 
На звороті зображено продовження лісового 
пейзажу, на фоні якого відбувається події.

Таким чином на практиці підтверджується, що 
використання гротескних шрифтів, застосуван-
ня нових сюжетів, вплив на освітлення роблять 
книжку унікальною. Й при цьому все вищевка-
зане не є настільки разючими змінами, щоб їх 
припинили впізнавати читачі. Отже, мета вне-
сення в обкладинки книжок жанру романтич-
не фентезі одночасного урізноманітнення та 
впізнаваності досягнута.

Отже, в ході дослідження було обґрунтовано ак-
туальність нової ніші українських книжкових ви-
дань на базі фанфіків ромфент. Проаналізовано 
явище фанфіків романтичного фентезі в Україні. 
Було виявлено, як виглядають обкладинки укра-
їнських фанфіків цього жанру і як їх сприймає 
читач. Визначено, що при виданні цього жанру 
треба зберігати притаманні їм риси. Було дослі-
джено орієнтованість обкладинок українських 
фанфіків ромфент на друковані обкладинки кни-
жок інших країн. Проаналізовано видання цьо-
го жанру в інших країнах. Досліджено історичні 
причини становлення обкладинок. Обкладинки 
книжок романтичне фентезі було поділено на 
типи за періодизацією. Визначено типову для 
таких обкладинок проблему: виявлено загальну 
одноманітність та конкретні клішовані образи. 
Розроблено легкі у втіленні рекомендації для 
запобігання помилок інших країн в українських 
виданнях. Рекомендації  надають додаткові ва-
ріації (від 70 і більше, в залежності від ступеня 
інтенсивності використання чи сміливості в 
комбінуванні) на основі способів урізноманіт-
нити та надати індивідуальності зовнішньому 
вигляду кожній книжці.
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Анотація
У статті розглянуто зв’язок карт Таро, фемінізму і квір-спільноти, репрезентацію феміністичних 
і квір-ідей в ілюстрації та інших медіа. Розглянуті поняття “male gaze”, “female gaze”, “queer 
gaze”. Здійснено контент-аналіз ілюстрацій на картах Старших Арканів з чотирьох обраних 
колод, виділено і розглянуто окремі візуальні методи і комунікаційні особливості, 
що використовуються для феміністичної і квір-репрезентації на картах Таро. 
Здійснено статистичній аналіз використання методів та особливостей в обраних картах.

Ключові слова: карти Таро, репрезентація, ілюстрація, фемінізм, квір, 
ілюстровані персонажі_ки

Abstract
The article presents an overlook of the connection between Tarot cards, feminism and the queer 
community, representation of feminist and queer ideas in illustration and other media. The terms 
“male gaze”, “female gaze”, “queer gaze” are examined. A content analysis of the Major Arcana cards 
illustrations from the four chosen decks is done, the particular visual methods and communication 
features that are used for feminist and queer representation are identified and examined. 
A statistical analysis of methods and features used in chosen cards is done.

Key words: Tarot cards, representation, illustration, feminism, queer, illustrated characters
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Двадцять перше століття, з притаманним 
йому інформаційним хаосом, відчуттям 
загубленості, високим рівнем самотності, 
стресу і ментальних проблем, для багатьох 
стало моментом звернення до усвідомленості 
і духовних практик для саморегуляції. На 
фоні цього спостерігається зріст попиту 
на різноманітні інструменти і об’єкти, що є 
частиною культури певних практик, і саме 
карти Таро стали найбільш мейнстрімними 
серед них. Багато сучасних користувачок_ів 
цих карт вбачають в них, в першу чергу, 
інструмент для усвідомленості і для пошуків 
відповідей на хвилюючи питання. [1] Разом 
з  тим, піднесення популярності Таро зробило 
їх ідейно і комерційно привабливим продуктом 
для мисткинь_тців та ілюстраторок_ів, що 
призвело до створення великої кількості 
колод в   різноманітних   стилістика 
й  на  різноманітні  тематики.

Одним з часто повторюваних ідейних мотивів 
в картах серед західних ілюстраторок_
ів  є феміністичні і квір-ідеї — ширша 
репрезентація жінок, ЛГБТКІА+ людей і явищ, 
пов’язаних з ними. Питання репрезентації 
було і залишається актуальним, оскільки вона 
грає виключно важливу роль в   створенні 
комфортного медійного і реального простору 
для пригнічуваних груп людей. Коректне 
і варіативне представлення персон, їх 
цінностей, валідація індивідуального 
 і     колективного досвіду є важливим кроком 

для поступового трансформування 
суспільства в більш дружнє до різноманіття 
і  для покращення рівня життя великої 
кількості осіб. В Таро ці ідеї знаходять своє 
втілення зокрема через специфіку аудиторії, 
яку вони приваблюють: вважається, що 
саме жінки і квір-люди найбільше схильні до 
користування картами. [2] [3]
З точки зору ілюстрації, основним викликом 
для мисткинь_тців, що беруться за створення 
нової колоди Таро, є збереження символізму 
карти: це забезпечує її впізнаваність 
і   можливість прочитання незалежно від 
тематики. Крім цього, якщо на меті стоїть 
розробка колоди з феміністичною/квірною 
тематикою, необхідно зрозуміти, якою може 
бути коректна й вичерпна репрезентація 
обраних ідей та людей, пов’язаних з ними. 
Існує багато підходів до цього питання серед 
ілюстраторок_ів. Кожна_ен керується, в першу 
чергу, своїм персональним й професійним 
досвідом, знаннями і індивідуальними 
мистецькими особливостями. Але, очевидно, 
що одним це може вдаватися краще, ніж 
іншим. Можна припустити, що існують певні 
методи, візуальні засоби, образи, які роблять 
внесок не тільки в якість ілюстраторського 
продукту, але й в якість, коректність і влучність 
репрезентації з одночасним частковим чи 
повним збереженням історично закладених 
підтекстів та символів в картах Таро.

Аманда Кор. Вона бере інтерв’ю в людей, що 
ідентифікують себе як квір-персон і як відьом. 
Як-от Клер — квір і небінарна відьма, що 
розповідає: «Для мене, відьомство є квірним 
у своїй основі, тому що воно базується на 
даруванні можливостей людям жити згідно 
зі своєю власною правдою». «Історично, 
звання «відьми» було направлене на ізгоїв, 
іконоборців, бунтарів і на будь-кого, хто 
погрожував статусу кво чи відмовлявся 
підкорятися правилам суспільства. Відьми 
є аутсайдерами_ками. Відьми вважаються 
«інакшими». Але відьми також мають силу». [4]

 В схожому ключі знаходяться пояснення, чому 
ЛГБТКІА+ спільноті часто цікаве і близьке 
створення чи користування картами Таро. 
«За   своєю суттю, Таро (особливо старший 
аркан) — це історія саморозвитку. Вона кидає 
виклик поглянути всередину себе, зрозуміти, 
що в суспільстві допоможе тобі рости, а що тобі 
заважає, зіткнутися зі своїми найтемнішими 
демонами й знести кордони, реалізувати 
свій безкінечний потенціал і відкрити просту, 
незрівняну радість звичайного існування. 
Я не кажу, що це досвід квір-людей, але…
насправді, так, це свого роду досвід квір-
людей», — таке спостереження міститься 
в  статті авторства Елеонори Тремер на сайті 
видавничої компанії Liminal 11 (що зокрема 
займається випуском колод Таро). Вона також 
додає, що карти Таро дарують своєрідний 
духовний прихисток ЛГБТКІА+ людям, яких не 
приймають християнські установи, вважаючи 
будь-яку квір-ідентичність гріхом, але які 
воліють мати певний духовний зміст в своєму 
житті. [5] 

Зв’язок фемінізму і практики використання 
Таро підтверджують відгуки від самих 
користувачок. Вони наголошують, 
що користування Таро є само по собі 
феміністичним актом — прийняттям думки, що 
ти маєш внутрішню мудрість і змогу віднайти 
контакт з певною внутрішньою «магією». 

Одним з визначень репрезентації в візуальних 
медіа є той спосіб, в який для аудиторій 
представлено соціальні аспекти, такі як 
ґендер, вік, етнічна приналежність та інші. 
[6] Репрезентація грає важливу роль в житті 
багатьох людей: вона може підвищувати 
самооцінку персон в маргіналізованих 
групах, допомагає послаблювати вплив 
стереотипів в соціумі. Іноді, вона може робити 
навіть рятувати життя. [7] Завдяки силі 
впливу візуальної інформації на сприйняття 
навколишнього світу, медіа, мистецтво 
та   ілюстрації здатні формувати думки. 
Вони впливають на те, як люди бачать себе 
та  інших  людей. 
Які ж саме критерії вказують на якісну 
і  коректну феміністичну і квір-репрезентацію 
в ілюстрації? Репрезентація, яка має на меті 
бути найбільш правдивою і  віддзеркалювати 
реальний досвід людей, а не відтворювати 
стереотипи і шкідливі кліше, завжди 
буде комплексною і багатошаровою. Для 
кращого розуміння цієї комплексності, варто 
звернутись до факторів, що погіршують якість 
репрезентації жінок і квір-людей в  медіа.

Об’єктивація. 
Ставлення до людини як до продукту чи 
об’єкту, без огляду на її особистість і гідність, 
дегуманізація. Сексуальна об’єктивація 
представляє індивідуума в першу чергу як 
сексуально бажаний об’єкт, а не як цілісну 
персону, і грає важливу роль в ґендерній 
нерівності та експлуатації. [8] 
Об’єктивація тісно пов’язана з таким поняттям 
як “male gaze” або «чоловічий погляд» — 
спосіб зображення людей (зокрема жінок), 
подій,  і світу загалом з точки зору домінуючої 
соціальної групи в умовах патріархату, тобто 
цисґендерних гетеросексуальних білих 
чоловіків. В ілюстрації це може проявлятись 

Для того, щоб окреслити контекст зв’язку карт 
Таро, феміністичних і квір-ідей, необхідно 
звернутися до поняття «відьомства». Хоча 
і  не всі люди, що користуються картами Таро, 
ідентифікують себе як відьом, цей термін 
є  важливим об’єднуючим фактором. 
«Традиційно, відьомство було простором, 
відведеним для жінок, але з ростом уваги до 
ЛГБТКІА+ руху, все більше і більше квір-людей 
публічно приєднуються до відьомських рядів. 
Згідно з опитуванням, проведеним Pew   Re-
search Center у 2015 році, приблизно в  двічі 
більше дорослих квір-людей, ніж людей 
з  загальної громади, ідентифікували себе як 
членів_кинь нехристиянських релігійних груп, 
включаючи вікку і язичництво», — пише в своїй 
статті на платформі Refinery29 журналістка 

Карти Таро, фемінізм 
і квір-спільнота

Репрезентація 
в ілюстрації

Іл.2 Cedar McCloud, The Numinous Tarot

Іл.1 Lisa Sterle, Modern Witch Tarot
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Контент-аналіз карт
Для аналізу було обрано чотири колоди Таро, 
дві з яких позиціонують себе як карти з квір-
тематикою, інші дві — як карти з феміністичною 
тематикою. На основі атрибутів, притаманних 
female gaze/queer gaze, було сформовано 
критерії для контент-аналізу ілюстрацій: 
вік, тип тіла, колір шкіри, колір і тип 
волосся, вираз обличчя, жест/поза, одяг 
і аксесуари, особливості зовнішності, 
атрибути/символи, кольорова гама 
карти, канонічні символи/об’єкти, квірні 
символи, елементи трансформації канону 
(під каноном в даному контексті маються 
на увазі сюжети і композиції в ілюстраціях 
найпопулярнішої та найвпливовішої колоди 
Таро — Райдера-Уейта-Сміт). Критерій 
атрибути/символи стосується предметів 
або символів, що не з’являються в канонічній 
колоді. Критерії канонічні символи/об’єкти 
та елементи трансформації канону також 
є важливим для визначення впізнаваності 
загальних сюжетів карт, збереженням 
можливості їх прочитання.

як зображення ідеалізованих образів 
жінок: худих, з тонкими таліями, довгим 
волоссям, без волосся на тілі, частково або 
повністю оголених; якщо присутній одяг, то 
він скоріше буде облягаючий, риси обличчя 
будуть схожі на дитячі (великі очі, довгі вії, 
маленький ніс тощо). Сексуальна об’єктивація 
може зачіпати не тільки жінок, а і будь-яку 
людину, яка зображена з застосуванням 
чоловічого  погляду.

Одноманітність.
Зображення персонажів лише з одним типом 
фігури, кольором шкіри, типом і   кольором 
волосся тощо є показником поганої 
репрезентації, оскільки одноманітність може 
зміцнювати стереотипи про певні соціальні 
групи, створювати видимість для одних 
і  виключати інших з дискурсу.
Отже, робим висновок, що основною 
проблемою на шляху до створення якісної 
феміністичної та квірної репрезентації 
є male gaze. Яка ж існує противага для 
нього? “Female gaze” або «жіночий погляд» 
є способом бачення і зображення людей з 
точки зору жінки. Female gaze відрізняється 
від male gaze відсутністю об’єктивації людей. 
Він   прагне до зображення реальності, 
емпатії та демонстрації людей як самостійних 
особистостей, які цілком здатні існувати 
поза задовольнянням потреб носіїв 
чоловічого  погляду. [9] [10]
Поруч з цим поняттям йде також 
інклюзивність, як «антидот» від одноманітності. 
Інклюзивність в ілюстрації є показником 
якісної репрезентації. Демонстрація персон 
з різними тілами, кольорами волосся, 
фізичними особливостями, реалізує саму 
суть репрезентації, дає спільноті побачити 
людей, схожих на себе, а також побачити 
інших людей. Кидаючи виклик речам, 
які йдуть за замовчуванням, з’являється 
можливість змінювати суспільство. Важливо 
додати, що недостатньо просто зобразити 
велику кількість різних людей. Необхідно 
по можливості показати особистість, додати 
елементи, які будуть відображати особливості 
живої людини, щоб персонаж не став 
пасивним об’єктом. [11]
Ще одним «антидотом» і фактором для 
створення правдивого представлення 
є   “queer gaze” або «квірний погляд». За 
своєю суттю, він є тим самим, що і квір-
теорія. Це  спосіб бачення світу, який 
руйнує традиційні припущення про ґендер 

і сексуальну ідентичність. «Автентичний 
“queer gaze” не вписується в жодну 
структуру, приймаючи і нормалізуючи те, 
що суспільство бачить як дивне, як щось, що 
неможливо класифікувати, щось складне». 
«Queer gaze порушує відносини влади, 
розмиваючи ґендерні бінарності». [12] [13] 
Як квірний погляд може повпливати на 
створення ілюстрації? Якщо він «не фіксує 
і  не класифікує, а створює простір для нових 
шляхів існування», то в ілюстрації на карті 
Таро це може маніфестуватись як порушення 
певних канонів і традиційних уявлень про 
сюжет. Наявність відкрито квірних персонажів 
з особистістю, зміна ролей персонажів — 
все це може стати прикладом queer gaze 
в  ілюстрації.

Таким чином, підсумовуємо і висуваємо 
гіпотезу, що для найкращої репрезентації 
феміністичних і квір-ідей необхідна 
присутність female gaze та/або queer gaze, 
й атрибутів, які вони в себе включають: 
інклюзивність, реалістичність зображуваного 
(без ідеалізації, притаманної чоловічому 
погляду), індивідуальність, порушення/
трансформація канонів.

Вік: молодий; Тип тіла: худе; Колір шкіри: темна з фіолетовим відтінком; 
Колір і тип волосся: темне кучеряве, зібране в два пучки; Вираз обличчя: 
впевнений погляд, усмішка; Жест/поза: поза, що копіює позу персонажа 
з  колоди Р-У-С — ліва рука вказує на землю, права рука з жезлом — на 
небо; Одяг і аксесуари: коротке біле плаття, рожева накидка, чокер, 
сережки-кільця; Особливості зовнішності: пірсинг септума, яскраво-рожеві 
губи;  Атрибути/символи: - ; Кольорова гама карти: сірий, білий, відтінки 
рожевого, відтінки фіолетового, жовтий; Канонічні символи/об’єкти: жезл 
в руці персонажки, кубок, палиця, меч, пентакль, знак безкінечності, квіти 
навколо; Квірні символи: - ; Елементи трансформації канону: зображення 
персонажки замість персонажа, масивний кристал замість дерев’яного 
стола, зміна кольору шкіри персонажки;

Вік: молодий; Тип тіла: - ; Колір шкіри: світла; Колір і тип волосся: світле 
довге хвилясте; Вираз обличчя: впевнений, з легкою усмішкою; Жест/поза: 
персонажка портретно зображена в фас, по боках знаходяться чорти; Одяг 
і аксесуари: - ; Особливості зовнішності: роги, зображення пентаграми на 
лобі; Атрибути/символи: - ; Кольорова гама карти: жовтий, помаранчевий, 
червоний, чорний, білий, бежевий, сірий; Канонічні символи/об’єкти: роги, 
пентаграма, полум’я; Квірні символи: - ; Елементи трансформації канону: 
зображення жіночої персонажки замість антропоморфно-анімалістичного 
зображення диявола, відсутність зображення пари персонажки і персонажа, 
зміна навколишнього середовища, зображення двох чортів, портретне 
зображення персонажки;

Вік: молодий; Тип тіла: худе; Колір шкіри: біла; Колір і тип волосся: довге 
світле хвилясте; Вираз обличчя: спокійний; Жест/поза: поза статична, 
персонажка стоїть, повернута в три чверті, голова в фас, однією рукою 
притримує капюшон; Одяг і аксесуари: світло-фіолетова мантія, діадема; 
Особливості зовнішності: блакитні крила; Атрибути/символи: крила, 
сонце, місяць; Кольорова гама карти: відтінки рожевого, білий, відтінки 
жовтого, синій, світло-фіолетовий, блакитний; Канонічні символи/об’єкти: 
дві колони, головний убір (видозмінений); Квірні символи: - ; Елементи 
трансформації канону: зміна пози персонажки, часткова зміна сюжету, 
зміна навколишнього середовища (візерунки, кола, сонце, місяць), зміна 
кольору шкіри, зображення крил, зображення персонажки до коліна;

Вік: молодий; Тип тіла: худе; Колір шкіри: смаглява; Колір і тип волосся: 
чорне кучеряве середньої довжини (також показане волосся на ногах); Вираз 
обличчя: - ; Жест/поза: персонаж стрибає в воду з краю скелі з витягнутими 
вперед руками; Одяг і аксесуари:  персонаж оголений; Особливості 
зовнішності: шрами на тілі від мастектомії; Атрибути/символи: блискавки, 
хмари; Кольорова гама карти: жовтий, зелений, білий, сірий, червоний, 
чорний, коричневий, фіолетовий, синій, блакитний; Канонічні символи/
об’єкти: скеля, сонце; Квірні символи: веселка, шрами на тілі персонажа 
від мастектомії; Елементи трансформації канону: зміна кольору шкіри 
персонажа, зміна пози, зміна навколишнього середовища (море з хвилями, 
хмари, блискавки, райдуга), відсутність одягу, відсутність пса, зображення 
трансґендерного/небінарного персонажа;
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Огляд візуальних прийомів 
та комунікаційних особливостей

Варіативність кольорів шкіри.
Одним з найчастіших візуальних прийомів 
в проаналізованих ілюстраціях стало 
зображення різноманітних кольорів і відтінків 
шкіри: природніх світлих, смаглявих, темних, 
а також інших кольорів (блакитних, рожевих, 
фіолетових тощо). Цей аспект важливий для 
репрезентації як демонстрація реальності 
в усіх її проявах, а використання неприродніх 
для людської шкіри кольорів може бути 
частиною естетичного задуму, розмивати 
рамки «прийнятного».

Ґендерна варіативність.
Для феміністичної репрезентації в ілюстраціях, 
найочевиднішим і найважливішим елементом 
є присутність жіночих персонажок в достатній 
кількості, для можливості представлення 
різноманіття в усіх аспектах. В двох 
проаналізованих феміністичних колодах 
зустрічається незначна кількість другорядних 
чоловічих персонажів (Modern Witch Tarot), 
або ж вони зовсім відсутні (Sacred Sisterhood 
Tarot). Всі персонажі з канонічної колоди 
Райдера-Уейта-Сміт змінені на персонажок, 
демонструючи таким чином жінок в різних 
ролях, образах. Персонажки з колоди Modern 
Witch Tarot мають більш стереотипно фемінну 
зовнішність, в колоді Sacred Sisterhood Tar-
ot спостерігається більша схильність до 
зображення менш конвенційно привабливих  
персонажок.

Для ширшої квірної репрезентації важлива 
наявність персонажів_ок з різною ґендерною 
ідентичністю/презентацією. Колода Star Spin-
ner Tarot має більш ґендерно-бінарний підхід і 
містить майже однакову кількість персонажок 
і персонажів, в яких чітко прослідковується 
фемінна/маскулінна ґендерна презентація. 
Для колоди The Numinous Tarot характерне 
розмиття бінарності в зовнішності, 
представлено більш фемінних персонажок, 
більш маскулінних персонажів, а  також 
персонажів, які мають більш ґендерно-
неконформну презентацію.

Вікова варіативність.
Проаналізовані колоди показали 
невелике різноманіття в вікових категоріях 
персонажів_ок, що можливо пов’язати з 
ілюстраціями в колоді Райдера-Уейта-Сміт, 
на яких переважна більшість персонажів_ок 
є молодого або середнього віку, а старші чи 
молодші представлені в меншості.

Варіативність кольорів, типів, 
довжин волосся.
В усіх колодах представлено персонажів_ок 
з різноманітним волоссям:  природніх темних 
й світлих кольорів, яскравих кольорів, дуже 
короткі, короткі, середньої довжини, довгі, 
прямі, кучеряві, хвилясті, укладені в зачіски. 
Така варіативність важлива як елемент 
ідивідуальності й для естетичного візуального 
різноманіття в ілюстраціях.

Варіативність типів тіла.
В аналізі обуло виявлено спроби внести 
варіативність в вигляд тіл персонажок_ів: 
додаються персонажі_ки не тільки з худим/
м’язистим тілом, але й з середнім, повнішим 
типами тіла. Цей аспект зображення напряму 
пов’язаний з ідеями бодіпозитиву, які 
наголошують на прийнятті всіх типів тіл.

Зображення особливостей 
зовнішності.
Маленькі деталі, що роблять персонажів 
більш живими, додають їм індивідуальності, 
є необхідним елементом для реалістичної 
репрезентації і для створення цікавої 
ілюстрації.
Зображення особливостей в розглянутих 
ілюстраціях в більшості сфокусовані на 
макіяжі, незвичних кольорах вій, брів. 
Зображуються пірсинг на обличчі, веснянки, 
татуювання на тілі. Також зустрічається 
зображення різних символів на тілі 
персонажа_ки (The Numinous Tarot). 
В одному випадку зображено волосся на тілі 
персонажки,  в іншому — старшу персонажку 
з чіткими зморшками. Ці кроки також важливі 
для реалістичного представлення людей, 
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Кольорова гама.
Використання тих чи інших кольорів в 
ілюстраціях часто може бути виключно 
естетичним рішенням, втім варто пам’ятати, 
що кольори несуть за собою певні конотації.
В обраних колодах використано різноманітні 
кольори: в якихось спостерігається часткове 
наслідування гами колоди Р-У-С (Modern 
Witch Tarot), в інших — персональний вибір 
ілюстраторок_ів (Sacred Sisterhood Tarot, Star 
Spinner Tarot, The Numinous Tarot).

дестигматизації питань волосся на жіночому 
тілі, жіночого старіння.
До факторів індивідуальності також належать 
риси обличчя. В колодах Modern Witch Tar-
ot, Star Spinner Tarot і The Numinous Tarot 
спостерігається достатня різноманітність 
рис обличчя персонажок_ів. Персонажки в 
колоді Sacred Sisterhood Tarot мають більш 
одноманітні риси обличчя. 
В контексті ілюстрації, можливо віднести до 
особливостей зовнішності також і елементи/
атрибути, пов’язані з фізичними   вадами 
або іншими трансформаціями тіла. Такі 
аспекти є   ключовими для реалізації ідей 
інклюзивності. В обраних картах вони 
є  скоріше виключенням, ніж правилом. 
В  колодах Modern Witch Tarot, Star Spinner 
Tarot відсутнє зображення таких елементів, в 
колоді Sacred Sisterhood Tarot зображено одну 
персонажку в окулярах, одну персонажку 
з вітіліго. В колоді The Numinous Tarot 
зображено одного персонажа з біонічними 
протезами, одного персонажа зі шрамами від 
мастектомії.

Зображення квірних символів/
сюжетів
Ця особливість напряму впливає на 
позиціонування колоди як квірної, дає 
можливість ЛГБТКІА+ людям побачити себе, 
свою реальність в ілюстраціях. Це також 
можливість для інших побачити і ближче 
ознайомитись з людьми і  ідеями, які вони не 
розуміють/не приймають.
В обраних колодах присутня невелика 
кількість квірних символів. В колодах Modern 
Witch Tarot та Star Spinner Tarot вони відсутні. 
В колоді Sacred Sisterhood Tarot представлено 
чаші, що мають зображення символів Венери 

і Марса, а вода, що переливається між ними, 
має вигляд прапору трансґендерних людей. 
Також наявне зображення веселки. В колоді 
The Numinous Tarot двічі зображено веселку, 
двічі — єдинорога, двічі — символи Марса 
і Венери, один раз зображено веселкову 
пентаграму.
Квірних сюжетів в картах представлено 
більше. В  колоді Sacred Sisterhood Tarot, на 
карті «Закохані», зображено пару з двох 
персонажок. В колоді Star Spinner Tarot 
містяться чотири карти «Закоханих»: дві мають 
зображення канонічної пари персонажки 
і  персонажа, на двох інших зображено пару 
з двох персонажок і пару з двох персонажів 
відповідно. В колоді The Numinous Tarot на 
карті «Закохані» зображено групу з семи 
персонажів_ок, що може трактуватись як 
втілення ідеї платонічної любові між людьми, 
взаєморозуміння, а також як потенційна 
репрезентація поліаморії. В цій же колоді, 
на карті «Блазень» зображено персонажа зі 
шрамами від мастектомії, що відсилає до його 
трансґендерності/небінарності. В колоді Mod-
ern Witch Tarot квірні сюжети відсутні.

Зміна назв карт.
В обраних колодах зустрічається цей прийом, 
особливо в випадках, де є мета зробити 
назву ґендерно-нейтральною. Таким чином, 
в колоді The Numinous Tarot змінено назви 
п’яти карт, в колоді Modern Witch Tarot — 
однієї карти. В колоді Sacred Sisterhood Tar-
ot навпаки, назву однієї карти змінено на 
жіночій рід, що підкреслює феміністичну 
ідейність колоди. В   інших випадках, зміна 
назв використовується за особистими 
міркуваннями автора_ки.

Зміна сюжету/видозміна 
елементів сюжету.
З допомогою даного прийому, авторки_и 
мають змогу фундаментально 
трансформувати канон, додаючи необхідні 
елементи і прибираючи те, що не підходить, 
таким чином створюючи феміністичні й квірні 
сюжети. 
Змінюючи сюжет, варто вважати, що існує 
необхідність залишити певні канонічні 
символи/об’єкти, які допоможуть карті 
залишатися впізнаваною за своїм значенням.
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Проаналізувавши частоту використання 
обчислюваних методів і особливостей, було 
виявлено, що в колодах присутнє візуальне 
різноманіття з точки зору зовнішності 
персонажів_ок. 
В 2 колодах з 4 наявна перевага світлих 
відтінків шкіри, в інших 2 спостерігається 
баланс кольорів.
В феміністичних колодах, очевидно, 
переважали жіночі персонажки, в квірних 
можна помітити невелику перевагу в сторону 
чоловічих персонажів. Тільки в 1 колоді наявні 
візуально ґендерно-неконформні персонажі.
Ілюстратори_ки зображають більшість своїх 
персонажок_ів молодими і з худим тілом.
В 3 колодах перевага надається довгому 
волоссю на персонажах_ках, в 1 — короткому. 
В усіх колодах переважають темні відтінки 
волосся. 
В 3 колодах переважає пряме волосся, і 
тільки в одній — хвилясте.
Найбільш насиченою з точки зору 
індивідуальних особливостей зовнішності є 
The Numinous Tarot.
Кольорові гами колод різноманітні. Найбільш 
різноколірними є Modern Witch Tarot і The Nu-
minous Tarot.
 Квірні сюжети/символи не є дуже 
розповсюдженими. Найбільше їх 
зустрічається в The Numinous Tarot. Також 
ця колода має найбільшу кількість змінених 
назв карт (на ґендерно-нейтральні назви).
Ключовою і найчастішою особливістю є зміна 
сюжету/видозміна елементів сюжету, яку 
визначають зокрема елементи трансформації 
канону.
Фактори реалістичності, індивідуальності, 
трансформацій канону присутні в усіх 
колодах.
Елементи інклюзивності присутні, але в 
меншому обсязі.
Факторів надмірної одноманітності, а також 
об’єктивації виявлено не було.

зображення особливостей зовнішності, які 
додають персонажам індивідуальності, 
реалістичності. Особливості зовнішності, 
пов’язані з фізичними вадами або іншими 
трансформаціями тіла, зображаються рідко. 
В колодах, що присвячені квірній тематиці, 
зображаються квірні символи/сюжети, 
проте перевага надається зображенню 
різноманіття ґендерної презентації.
Ілюстратори_ки використовують різноманітні 
кольорові гами для своїх карт, обирають різні 
стилістики зображень.
Найочевиднішим і найпоширенішим засобом 
є зміна сюжету/видозміна елементів сюжету, 
який дає змогу перетворювати канонічні 
сюжети на феміністичні/квірні і включає 
в себе всі засоби і особливості разом. 
Проаналізовані колоди демонструють 
баланс між переосмисленням канонічних 
сюжетів і збереженням елементів/символів, 
які гарантують впізнаваність карти та 
можливість її прочитання.
У результаті проведеного дослідження, можна 
підсумувати, що, враховуючи комплексність 
створення хорошої репрезентації в 
ілюстрації на картах Таро, не існує одного 
універсального рішення, який гартовано 
приведе до найякіснішого продукту. Всі 
ілюстратори_ки мають різні підходи щодо 
впровадження феміністичних і квір-ідей в 
своїх колодах, проте об’єднуючим фактором 
є аспекти, які містять в собі female  gaze/
queer  gaze.

Карти Таро тісно пов’язані з фемінізмом і квір-
спільнотою завдяки поняттю «відьомства», 
оскільки практика читання карт асоціюється 
з альтернативними джерелами підтримки, зі 
свободою життєвих виборів і з прихистком 
для людей, які тим чи іншим чином не 
відповідають традиційним уявленням і  
правилам суспільства.
Репрезентація квірних і феміністичних 
ідей є важливою як інструмент валідації  
персонального досвіду людей з пригнічуваних 
груп, і як інструмент впливу на поступову 
трансформацію суспільства в більш дружнє 
до різноманіття і для покращення рівня життя 
великої кількості осіб.
Висунуто гіпотезу, що головними факторами 
якісної феміністичної/квірної репрезентації 
в ілюстрації є female gaze/queer gaze, 
які  включають в себе такі аспекти як 
інклюзивність, реалістичність зображуваного, 
індивідуальність, порушення/трансформація 
канонів. 
Карти Таро представляють собою вигідний 
медіум для втілення феміністичних/квірних 
ідей завдяки кількості карт, яка сприяє 
зображенню різних персонажів_ок і сюжетів, 
а також завдяки аудиторії, яка найчастіше 
звертається до користування картами/їх 
створення.
Дослідивши карти Старших Арканів з 
чотирьох обраних колод, що позиціонуються 
як феміністичні/квірні, було виявлено наступні 
комунікаційні особливості і візуальні засоби, 
в яких маніфестуються зазначені аспекти “fe-
male gaze”/“queer gaze”: варіативність кольорів 
шкіри, ґендерна варіативність, варіативність 
типів тіла, вікова варіативність, варіативність 
кольорів, типів, довжин волосся, зображення 
особливостей зовнішності, кольорова гама, 
зображення квірних символів/сюжетів, зміна 
назв карт, зміна сюжету/видозміна елементів 
сюжету.
Дослідження частоти використання 
комунікаційних особливостей та візуальних 
прийомів показало, які тенденції 
спостерігаються в зображенні персонажів_
ок і вигляді карт загалом: не дивлячись 
на наявне різноманіття в зовнішності 
персонажок_ів, відсутність об’єктивації, 
перевага надається персонажам_кам 
молодого віку, з худим тілом і темними 
відтінками волосся. В ілюстраціях присутнє 

Частота 
використання 
візуальних прийомів 
та комунікаційних 
особливостей
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The study presents the methods of the integration of 
ornamental motifs into the packaging of the 60s and 70s. 
An analysis of the labels of the “Svitoch” company in 
the 1960s and 1970s, which include folk elements, was carried 
out. The considered concept of ornament in design and its 
reflection in the context of modern design solutions. The study 
highlights the balance between elements of folk art and the field 
of modern design.

Key words: integration, ethnos, “Svitoch” labels, 60-70s, 
ornament, deformation, deconstruction, combinatorics.

Дослідження представляє методи інтеграції орнаментальних 
мотивів в упакування 60-70х років. Проведено аналіз етике-
ток компанії «Світоч» 1960-70 років, які включають народні 
елементи. Розглянуте поняття орнаменту в дизайні та його 
відображення у контексті сучасних дизайнерських рішень. 
Дослідження висвітлює баланс між елементами народного 
мистцтва та сферою сучасного дизайну.

Ключові слова: інтеграція, етнос, етикетки «Світоч», 
60-70х роки, орнамент, деформація, деконструкція, 
комбінаторика.

ОБГОРТКИ ЦУКЕРОК ФАБРИКИ «СВІТОЧ» 
1960-70 РОКІВ: ІНТЕГРАЦІЯ МОТИВІВ 
НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА У ДИЗАЙН

А Н А С Т А С І Я  Я Р О Щ У К A N A S T A S I A  Y A R O S H C H U K

CANDY WRAPPERS OF THE "SVITOCH" 
FACTORY IN THE 1960S-70S: INTEGRATION 

OF FOLK ART ELEMENTS
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Інтеграція мотивів народного 
мистецтва в сучасний дизайн 
хвилює багатьох дизайнерів. 

Головне питання, яким чином зобразити 
давні мотиви, зі своєю архаїкою, кодова-
ними сенсами, створити новацію, знайти 
несподівані рішення. Це складний процес 
балансування, між сприйняттям сучасно-
го через призму етнічного, виклик для 
дизайнерів сучасності, в який ще спосіб 
ми можемо зобразити народні мотиви. На 
даний момент ключове питання, яке турбує 
багатьох дизайнерів, як надати звучання су-
часного для народного мистецтва. Частина 
професійної спільноти дизайнерів, слідують 
шляхом майстерного відтворення орна-
ментальних мотивів, через призму власної 
стилістики, відчуттів. Питання полягає в тій 
іншій стороні можливостей, наскільки ми 
можемо сміливіше зображувати, інтерпре-
товувати, комбінувати, деформувати і чи 
можемо це у якись спосіб методологічно 
вивести. В більшості випадках самі методи 
досить бідні, з використанням прямого 
інтегрування (елемент вишиванки), без 

Іл. 1 Обгортка «Карпатська» фабрики «Світоч», 
1960-1970 років. 

Іл. 2 Обгортка « Карамель Театральна» фабрики 
«Світоч», 1960-1970 років.  

його видозміни, комбінаторики або з ви-
користанням колажуваня.

Зародження культурного руху, в період 
50-х років, формує дисидентські настрої 
покоління митців шістдесятих років двад-
цятого століття, сформоване в період тим-
часової «відлиги» радянського режиму. 
Та чи вдалося фабриці «Світоч», попри 
тотальну радянізацію, зберегти українську 
самобутність та ідентичність нашого украї-
нського етносу, аби передати на той час, нашу 
візуальну культуру по Радянському Союзі 
та у світі. 

Це доволі рідкісний феномен, коли таке 
засилля української візуальної культури 
у жорстких умовах радянських репресій 
не тільки продовжує існувати, а й активно 
видозмінюється. Цікавим являється інте-
грація народних мотивів у тогочасну су-
часну етикетку 1960-70-х років. Питання 
яким чином дизайнерам та ілюстраторам 
вдавалося справитися з цим завданням, вра-
ховуючи тиск зі сторони тогочасної влади. 

Прослідковуючи за дизайном обгорток 
компанії XX ст, можна віднайти певні 

принципи за якими дизайнери та ілюстратори 
зображали народні мотиви (іл 1, 2) в обгорт-
ках цукерок. Оскільки враховуючи політичну 
ситуацію, дизайнери знаходилися під тиском 
та перебували у вузьких критеріях відбору 
тогочасного дизайну. Постає питання, якими 
були ці принципи поєднання народних мо-
тивів? Які елементи частіше зустрічаються, 
та як між собою поєднуються або не поєд-
нуються? Які вони за своєю стилістикою 
та графікою? 

В який спосіб народні мотиви інтегру-
вався в етикетки 1960-70-х років? Можна 
передбачити, що на основі знайдених спо-
собів інтеграції етнічних мотивів можна роз-
ширити розуміння сучасного в колабо рації 
з істо ричним. Враховуючи аналіз способів — 
як вони будуть працювати в тепе рішньому 
дизайні? Можна передбачити, що знайдені 
принципи та методи стануть потенційно 
корисними, розширивши кількість знахі-
док. Це відповідно, забезпечить можливість 
дизайнеру створювати сучасний дизайн.

Дизайнери періоду 1960-1970-х років, це 
новатори в напрямку народного орна менту, 

Іл. 3 Mimosa by Henri Matisse. Paper collage, 1949-51. 
Succession H. Matisse. Photo: Archives Matisse. 

вони слідкували за тенденціями та світовими 
мистецькими рухами, [1, 2, 3] вдавалися до 
сміливих експериментів. Знаходили шляхи 
як інтегрувати українські народні мотиви 
в дизайн. Аналізуючи особливості етикеток 
фабрики «Світоч», можна виокремити 
структурний елемент орнамент. Орнамент 
характеризується як складна система, що 
компонується з різноманітних елементів, 
знаків, символів, які взаємодіючи між собою, 
створюють цілісну композицію. 

Про феномен та дефініцію орнаменту 
можливо знайти в наукових концепціях 
відомого німецького історика мистецтв 
і теоретика Вільгельма Воррінгера [4] та 
англійського теоретика мистецтва Герберта 
Ріда [5]. Потяг до геометричних абстрак-
тних зображень згідно концепцій Вільгель-
ма Воррінгера виникав через почуття страху 
перед простором, що змушувало давніх лю-
дей в якості психологічного захисту ство-
рювати форми, які б підкорялися законам 
геометрії — тобто орнаментальні. Вони їм 
здавалися гармонійними та ста більними, 
позбавленими життя і, відповідно, страху 

Іл. 4 Printed cotton textile ("Pythagoras") by Sven Markelius. 
Swedish, 1952. 
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Іл. 5 Henri Matisse, Rose chasuble (back), model for 
the Chapel of the Rosary, Vence, Nice, 1950-52.

перед ним, реальне заміщувалося деяким ге-
ометризованим порядком форм. А Герберт 
Рід, посилаючись на концепцію Воррінге-
ра, стверджував, що у сучасному житті теж 
з’являються умови, які викликають до життя 
духовний стан, подібний до стану давньої 
людини, що сприяє відкиданню образів 
реального світу і творенню гео метричних 
композицій. 

Ці ідеї дійсно свідомо і підсвідомо роз-
виваються сучасними художниками. Але, 
ключ до їх «зачарування» геометричною 
орнаментикою в іншому. 

Традиційний геометричний орнамент 
сприймається сучасними митцями перш за 
все як естетична досконалість і мистецька 
краса, застосування у більшості випадків 
сакрального змісту, магічного значення 
давніх знаків-символів. 

Дефініція модерного орнаменту
Під прикриттям своєї власної критики проти 
орнаменту, Адольф Лоос представив новий 

Діаграма 1 Образи, які виконані за
   єдиною стилістикою
   та найчастіше зустрічаються

Діаграма 1 Співвідношення 
   графічних елементів, 
   які найчастіше зустрічаються 
   в етикетках

39%*

45%*

*візерунок або узор, побудований на ритмічному 
повторенні геометричних елементів, стилізованих 
тваринних чи рослинних мотивів.

*Орнамент — даний графічний елемент зустрі-
чається найчастіше у етикетках.

Методи деструкції
Для пошуку методів було обрано колекцію 
етикеток фабрики «Світоч», яка знаходить-
ся в центрі Міської історії у Львові Миколи 
Ми колюка, [7] аукціоні екземпляри та власна 
колекція. Етикетки в кількості 286 проана-
лізовано, з них 140, які налічували народні 
мотиви. Дані вносились в таблицю аналізу 
стилістичних, графічних та колірних груп. 
Для характеристики використано, формаль-
ний та стилістичний аналіз. Проаналізував-
ши етикетки, можна зробити висновок, що 
існують певні тенденції в орнаментах на 
етикетках фабрики «Світоч». Вони утво-
рюються із спільних ознак, які значною мі-
рою переважають над тими, що різняться. 

1Деконструкція елементів орнамен-
ту (іл.6). Основні характеристики 

даного способу: квіти комбінуються разом 
із орнаментом, де виконують в композиції 
роль «деформованого» етнічного елементу. 
Кожна квітка зображена у різній манері за 
єдиним мотивом-ідеєю. В даному способі 
немає місця дублюванню всіх структурних 
елементів композиції, окрім симетричного 
каркасу. 

За принципом скороченя форми утво-
рюються квадрати, в яких вписані, в даному 

орнаментальний стиль, [6] вико ристовуючи 
природні «візерунки» каменю та дерева. 
Художники протягом усього двадцятого сто-
ліття сприймали випадкові ефекти, які Лоос 
започаткував, адаптуючи їх до будь-якого 
виду декоративного мистецтва, весь час від-
стоюючи пури танський модернізм. та зопо-
чаткував термін модерний орнамент. Термін, 
що звучить суперечливо, не призначений для 
опису всіх орнаментів, створених в епоху 
модернізму, або традиційних орнаментів із 
модер ністським відтінком. 
Складається з двох аспектів або фаз, пов’яза-
них захопленням спонтанною, зародженою 
або невизначеною формою та відповідною 
зневагою до порядку. (іл.3) На першому 
етапі декоративні форми походять безпо-
середньо з природних матеріалів або тех-
нічних процесів з мінімальним художнім 
втручанням. (іл.4) Матеріал або процес 
можна вибрати з огляду на його естетичний 
потенціал, а продукти, які не відповідають 
цьому потенціалу, можна відкинути, але самі 
форми можна контролювати лише в най-
загальнішому вигляді, якщо взагалі можна 
контролювати. Ці форми часто природно 
невизначені, і модерністська естетика ви-
бирає цю характеристику. 

Адольф Лоос був найвпливовішою фі-
гурою в орнаментиці двадцятого століття, 
але він не був її найбільшим майстром. Ця 
честь належить Анрі Матіссу. Лише в його 
руках виразно модерністський словник не-
впізнанних форм виходить за рамки свого 
походження в матеріалах, техніках, дефор-
мації та стає засобом цілеспрямованого 
захоплення. (іл. 5)

До появи сучасного руху орнамент із 
його звичними, точними, часто складними 
формами був і випробуванням майстерності, 
і сценою для його демонстрації, подібно до 
того, як репрезентативний предмет був для 
живопису. (іл.4)
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1 2

*умовні позначення для схем

діагоналі відмінний елементплавні лінії ілюстрації зигзаггеометрія довільна манера

Іл. 6 Деконструкція елементів орнаменту Іл. 7 Деформований орнамент

міра деконструкції
70 %

міра деконструкції
85 %

Єдиний за ознакою деформований елемент

Навколо головної ілюстрації — деформований орна-
мент. Довільний порядок вертикальних ілюстрації, 
без одинакових відстаней між ними, розташовані 
за відчуттями.

Деформований елемент — унікальний, без повторю-
вань, тільки у вападку відзеркалення композиції. Всі 
ілюстрації намальовані різної форми згідно єдиного 
сюжету, навіть при відзеркалення однієї із сторін
 

Дві сторони орнаменту — різний масштаб

3 Іл. 7 Мимовільна ілюстративність
  орнаменту

міра деконструкції
70 %

Навколо головної ілюстрації — геометричний орна-
мент. Чітка симетрія бічного орнаменту, та його від-
зеркалення. Композиція з обрам ленням. Ілюстра-
ція — центральний об’єкт етикетки.

Мальована, мимовільна ілюстрація

4 Іл. 9 Деконструкція
  геометричних форм 

міра деконструкції
70 %

Геометричний деструкційний елемент

Деформований елемент розташований в центрі ком-
позиції, на контрасті з рівними елементами. Рівні 
геометричні фігури комбінуються з мальованими 
на одній вісі, для використання текстових підписів 
згідно єдиної функції.

7 8Іл. 12 Деструкція схемоутворення Іл. 13 Деконструкція зигзагів

міра деконструкції
70 %

міра деконструкції
70 %

Центральна вісь, дзеркальна композиція. Зберігається 
враження вишитого графічного елементу. Вражен-
ня прямого наслідування піксельності нівелюється, 
шляхом прозоростей квадратів та утворення нових 
відтінків, які утворюються при суміщенні. 

Дзеркальна симетрія композиції орнаменту. Мимо-
вільний характер лінії, її товщини. Відсутність дублю-
вання мальованих ліній, всі мають власний напрямок

Суміщення елементів композиції Відсутність механізації мальованих ліній

6 Іл. 11 Інтегрований сюжет
  в орнамент

міра деконструкції
40 %

Геометрія у поєднанні з деталізованим мотивом 
гуцульського побуту. Асиметричність ліній для 
підсилення сюжетів (у більшості випадків викорис-
товується для природи, зокрема полонин). Харак-
терна динаміка, з різним напрямком діагоналей, 
обрамлена бічними вісями.

Ілюстраціїя, яка показує сюжет 

5 Іл. 10 Апокрифічний орнамент 

міра деконструкції
90 %

Балансування між подібністю до звичного сприйняття 
орнаментую. Зумисна деформація центральних та 
додаткових елентів для складання єдиного орнаменту. 
Можливе дублювання елементів, для подальшого 
хаотичного розташуванння

Хаотичність розташування ілюстрацій
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випадку елемент плодів дерева, які не пов-
торюються та не відзеркалюються.

2Деформований орнамент (іл.7), 
в складі якої ілюстрація є центором 

композиції. В класичному розумінні орна-
ментика передбачає дотримання централь-
ної вісі, діагоналей, композиційних блоків, 
але даний спосіб створиний за принципом 
реверсій канонів формотворення геоме-
тричних орнаментів. Тобто в даному спосо-
бі шляхом творення два центральні елемен-
ти, без врахування стилістики чи кольору, 
виключно за формотворенням — різні. Це 
формує уявлення двоїстості вже відомих 
принципів орнаментики.

3Мимовільна ілюстративність орна-
менту (іл.8). Третя група ознак утво-

рили етикетки за протилежним принципом 
другої групи. Даний спосіб характерний 
деформацією центральної ілюстрації, вико-
нана в довільній манері без повторювальних 
елементів. При тому виконує центральний 
мотив всієї композиції. Орнамент виконує 
ціль обрамлення композиції, за рахунок чого 
композиція зберігає враження орнаменту.

4Десктрукція геометричних форм 
(іл.9).Особливість даної групи про-

являється у конкретній зміні геометричних 
фігур (плашок) із плавних та чітких ліній 
на інший за характером тип лінії. Окремі 
або всі плашки наближені до мальованої та 
довільної манери. Поєднання мальованої 
та геометризованої плашки зустрічаєть-
ся частіше, при цьому довільна форма не 

9

10

Іл. 14 Інтегрування ілюстрації
  довільної стилістики
  в орнамент

Іл. 15 Реверсійний
  орнамент 

міра деконструкції
50 %

міра деконструкції
70 %

Розташування ілюстрації в модулі

Заміна бічних геометрій, ілюстраціями

Центральна вісь з дзеркальною симетрією (згідно всіх 
звичних канонів гуцульської орнаментики. Застосу-
вання суміщення структурних елементів орнаменту. 
Довільне розташування ілюстрації в області геоме-
тричних фігур

Центральна вісь з дзеркальною симетрією. Викори-
стання різних за формою ілюстрації за одинаковим 
мотивом. Ілюстрації за масштабом діляться на дрібні 
та масивні

дублюється, тобто кожний елемент відма-
льований окремо, без відзеркалення.

5Апокрифічний орнамент (іл.10) В да-
ній групі зібрана вибірка етикетки із 

характеристиками на грані між відношен-
ням до орнаменту, з чіткою структурою та 
хаотичною композицією, без конкретної 
логіки. Даний принцип найбільше зі всіх 
способі відкриває можливості до створення 
орнаменту, балансуючи між впізнаваністю 
до орнаментики. Це хороша вправа на розу-
міння, в який спосіб, можна вплести етніку. 
Вивільнення обмежень щодо класичного 
трактування наштовхує на нові рішення.

6Інтегрований сюжет в орнамент 
(іл.11). Основна особливість ви-

бірки етикеток — сюжетність, вплетеність 
етнічних гуцульських елементів, таких як 
бартка, килими, портрети гуцулів та ін. 
Поєднання геомеричного зображення та 
вплетеного центрального сюжету (ілюстра-
ції) у композиції зустрічається найчастіше. 
Абстракційні лінії в поєднананні з динаміч-
ним сюжетом.

7Деструкція схемоутворення (іл.12). 
Дану групу утворили етикетки осо-

бливість якої, проявляється у конкретному 
суміщенні геометричних фігур (пікселів). 
Для того, щоб досягнути враження «виши-
того» елементу, дизайнери часто викорис-
товують метод піксельного зображення, 
викладеного з дрібних квадратиків. В цьому 
принципі відбувається пряме посилання на 
схему, якою користуються для вишивання 

об,єкту. Основна особливість даного мето-
ду — порушення враження «схеми» криви-
зна квадратиків, їх накладання, суміщення.

8Деструкція зигзагів (іл.13). Шля-
хом заповнення простору дизайнер, 

створював орнамент, керуючись власними 
відчуттями, надихаючись гуцульським по-
бутом, тврчістю, створювалися орнаменти 
на основі випадкових рухів. 

Надихаючись старовинними фолькови-
ми мотивами, утворювалися нові сенси. Це 
у свою чергу, стало принципом деформації 
з ціллю нового трактування давньої графіки. 

9Інтегрування ілюстрації довільної 
стилістики в орнамент (іл.14). Ком-

бінування геометричних композицій з ілю-
страціями, головний аспект якого — інте-
грація в орнамент зображення. Накладання 
або вплетіння в геометрію орнаментальної 
композиції, нового за характером, стиліс-
тикою об’єкту. Відповідно відбувається 
принцип поєднання геометрії з ілюстра-
цією хаотичною.

10Реверсійний орнамент (іл.15). 
В даному способі немає кла-

сичного розуміння гуцульського орнаменту, 
присутність трикутника, ромбу, зигзаґів чи 
квадратів. Самі ілюстрації слідують логіці 
накладання фігур, без їх застосування. Якщо 
існує форма зигзаґу, характерна для декора-
тивно-прикладного мистецтва Гуцульщини, 
то за даною формою слідують ілюстрації. 
У випадку бічної геометрії, звичні форми 
ромбів, заміщуються ілюстраціями.
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проаналізувавши орнаментальні 
мотиви народного мистецтва 
в упакува нні 60-70х років фа-

брики «Світоч», виявилося, що композицій-
ні, стильові та колірні принципи піддаються 
класифікації. 

Принципи створення орнаменту можна 
виокремити на десять методів. Група де-
струкція елементів орнаменту стане в нагоді 
у випадку наявності симетричного каркасу 
(іл.16), в який можна додавати деформовані 
елементи. Метод деформованого орнаменту, 
потрібний у випадках потреби порушення 
дзеркальної симетрії, що являється склад-
ним та канонічним у орнаментиці. Мимо-
вільна ілюстративність орнаменту, метод, 
на який варто звернути увагу ілюстраторам, 
адже цей метод прямий інтегратор (іл.17) 
стилістики в комбінації з орнаментом. В ме-
тоді десктрукція геометричних форм, осо-
бливість, якого вся геометрія відтворюється 
виключно вручну. Напрям апокрифічного 
орнаменту, каталізатор (іл.18) експеримен-
тів, відсутність страху перед складніши-
ми деформаційними принципами. Метод 
інтегрованого сюжету в орнамент стане 
в нагоді, у випадку можливостей сторіте-
лінгу в геометрії орнаментики. Деструкція 
схемоутворення, технічний принцип, який 
можна використовувати, при імітації ви-
шивки. Деструкція зигзагів, метод згідно 
якого графічний елемент зигзагів, конкре-
тизовано деформується (іл.19), утворюючи 
нову форму. 

Для ілюстраторських робіт, метод інте-
грування ілюстрації довільної стилістики 
в орнамент, стане корисним, адже існує 

можливість видозміни класичного модуля 
в комбінації з ілюстраторською інтенціїєю 
(іл.20). Реверсійний орнамент, найбільш 
варіативний, використовується для направ-
леностей елементів згідно геометричного 
модуля. 

Висновки
Ключовою ідеєю всіх методів, 
є деконструкція орнаменту. Ці-

кавим є те, що ці методи можна поєднувати. 
І в цьому є потенціал, для відтворення на-
родних мотивів в сучасному дизайні — по-
трібно змінювати конструкцію, її ключові 
принципи, композиційні, стилістичні. Дані 
методи, доводять, те що це можливо, таким 
чином діяли дизайнери періоду 1960-70-х 
років — сміливо, без остраху. Цим можуть 
користуватися дизайнери зараз, розшири-
ти сферу можливостей створення дизайну 
у поєднанні архаїчних кодів та тенденцій 

Список викорастаних джерел
1. Василь Косів «Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років», 2019.
2. Василь Щербак. «Сучасна українська майоліка», 1974.
3. Philip B. Meggs, Alston W. Purvis. Meggs "History of Graphic Design 6th Edition", 2006.
4. Wilhelm Worringer "Abstraction and Empathy", 1907.
5. James Trilling "The Language of Ornament", 2001.
6. Herbert Read "Philosophy of Anarchism", 1957.
7. Обгортки цукерок «Світоч» Миколи Миколюка [Електронний ресурс] — Режим 

доступу до ресурсу: https://uma.lvivcenter.org/uk/collections/166/photos.
Іл. 16 Обгортка «Фруктово ягідний букет» фабрики 

«Світоч», 1960-1970 років. 

Іл. 18 Обгортка «Карамель Золотий вулик» фабрики 
«Світоч», 1960-1970 років. 

Іл. 19 Обгортка «Барбарис» фабрики «Світоч», 
1960-1970 років. 

Іл. 20 Обгортка «Жовтення» фабрики «Світоч», 
1960-1970 років. 

Іл. 17 Обгортка «Карамель Мандаринова» фабрики 
«Світоч», 1960-1970 років. 
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