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Ліліана РУДИК 
викладач кафедри дизайну костюму

 НЕОБАРОКО У ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ 
ДИЗАЙНЕРІВ

 
Анотація. У статті розглядаються ознаки стилю необароко у 

творчості сучасних художників і дизайнерів, порівнюються твори 
необароко із зразками традиційного стилю бароко XVІІ — XVІІІ ст. 
За ознаками необароко аналізується творчість українських сучасних 
дизайнерів одягу.
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Розгляд виявів барокового стилю в сучасному мистецькому 
житті є актуальним з різних точок зору: по-перше, мистецтво 
кінця XX – початку XXІ ст. трактується багатьма критиками 
сучасного мистецтва як необароко, тому слід проаналізувати, 
чи таке визначення можна вжити щодо українського сучасного 
мистецтва костюму; по-друге, період XVІІ — XVІІІ ст. ви-
значається як період формування національних рис мистецтва 
різних народів Європи, а сучасний період в українській моді 
також характеризується як процес становлення, тому вартує 
розглянути, чи користуються якимись рисами українського 
бароко сучасні дизайнери та що запозичують зі стилю бароко 
в повсякденному вбранні сучасні українці; по-третє, розгляд 
еволюції стилю впродовж століть, на нашу думку, дозволить 
повніше розкрити художньо-образні та концептуальні особли-
вості канонічного варіанту стилю бароко в костюмі української 
еліти XVІІ — XVІІІ ст. 

Ще від середини 1980-х років теоретики мистецтва і куль-
тури, серед яких О. Калабрезе, С. Сардуй, Ж. Делез, П. Ві-
рільйо, Ж. Бодріяр та ін., використовували терміни бароко та 
необароко, описуючи сучасну їм культуру.  Необароко в їхніх 
працях сприймається не як просте повернення до славетного 
стилю, а переважно як відображення естетичної категорії, як 
форма культурної організації з власними репрезентативними 
стратегіями; як культурна метафора до нашої ери, яка при-
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ймає і перевизначає – часом суперечливо – естетику та соціо-
культурну поведінку, що розвинулися від класичного періоду 
мистецтва. Омар Калабрезе у книзі “Необароко: Знак часу” 
ґрунтує  свою теорію на матеріалі масової культури, доводячи, 
що барокова надмірність, домінування фраґмента над цілим, 
схильність до нестабільності й метаморфоз, моделювання ха-
осу, перевага безнадійних мандрувань лабіринтами сюжету та 
світотворення над наявністю кінцевої розгадки – пронизує 
навіть такі жанри, як бойовик і наукова фантастика, мильна 
опера і ток-шоу, мультфільм і мюзикл [1, 12]. 

Директор мистецького центру в Саламанці (Іспанія), кура-
тор проекту “Бароко і необароко: пекло краси”, який відбував-
ся у 2005-2006 рр. у Саламанці, арт-критик Ксав’єр Панера 
у прес-релізі до виставки пише: “З нашої точки зору, грецький 
Лаокоон є настільки ж бароковим, як і чужоземний монстр. 
Карнавал у Ріо-де-Жанейро або Берлінський Love Parade  – 
це два найбільш захопливі необарокові видовища нашого часу. 
Дизайн Кристіана Лакруа, Ґальяно і Жан-Поля Ґотьє є аб-
солютно необароковим – насправді ж індустрія моди загалом 
рухається в параметрах необароко. Візуальні медіа, такі як 
музичні відео, є інструментами репрезентації необароко з їхні-
ми всеохопними запозиченнями ідей з різних видів мистецтва. 
Коли ді-джей змішує музику різних стилів, він перевизначає, 
у необароковий спосіб, поточні музичні стилі. Інтернет є вірту-
альним простором, який є так само бароковим і непереможним, 
як і  склепіння, розписані Тьєполо чи Андреа Поццо; Кіборґ, 
мабуть, є останнім великим творінням необароко...”[2]. Так 
само необароковими, на думку К. Панери, є фільм “Матриця” 
(1999 р., США) братів Вачовські, і творчість таких режисе-
рів, як Ґрінуей, Фелліні, Лурман, Альмодовар, які презенту-
ють необарокову візію, вміщену в сучасний контекст. 

Процес відбору робіт до виставки “Бароко і необароко: 
пекло краси” був значною мірою спричинений незліченними 
симптомами необароко, запропонованими О. Калабрезе, які 
визначають наш час: межа, надлишок, деталь, фраґмент, ритм, 
повторення, мінливість, метаморфоза, вузол, лабіринт, непо-
слідовність, хаос, спотворення, перверзія... Більшість експо-
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нованих робіт характерні своїми сценографічними якостями і 
тенденціями комбінувати різні медіа та художні засоби задля 
досягнення сильного візуального впливу. Бо ж бароко завжди 
вважалося періодом, який обстоював ілюзію, театральність і 
вигадливість, мрії та візії. “Світ – лише велика сцена”, “життя 
– це лише мрія...”, – відомі афоризми бароко.

Аналізуючи початки необароко в сучасності, художниця 
та критик мистецтва Джойс Короткін, співавтор книги “Neo 
Baroque!”, закликає звернутися до початку 1990-х років, коли 
цей стиль ще був “невисловленим, чимось подібним до запаху 
вітру в повітрі, своєрідним візуальним парфумом, сповненим 
декадентського надлишку” [3]. На думку Дж. Короткін, су-
часне бароко не можна чітко визначити, але воно має свої без-
сумнівні спільні характеристики: вживання вишуканих худож-
ніх засобів для передання спустошливих, руйнівних меседжів; 
генетичне спотворення і подальший безконтрольний рикошет 
природи від дій людини; різка неприємна правда сучасно-
го життя, подана з насолодою в багатій орнаментиці, гнутих 
лініях, квітучих пагонах, які притаманні мистецтву XVІІ ст.; 
відсутність геометричних субстратів;  вживання яскравих “цу-
керкових” відтінків кольору; зображення болісної реальності 
життя через красу, яку можна з нього почерпнути; близькість 
до кітчу та тенденція до краси, позбавленої змісту й поетичної 
субстанції [3].  “Необароко почалося як тремтіння і стало сей-
смічним зсувом. Зараз, у повному цвіті, воно яскраво домінує; 
його політичні формули швидше невловні й метафоричні, ніж 
чіткі. Недавні кордони, такі як диференціації між образотвор-
чим мистецтвом, ілюстрацією, прикладним мистецтвом, по-
трапили до звалища історії мистецтва. Будь-що відбувається 
в цій новоформованій сучасній естетиці” [3].

Серед авторів, які відчувають естетику необароко, Дж. Ко-
роткін називає Анн Кравен, Метью Барні, Тоні де лос Рейс, 
Бонні Коллур, Метью Річі, Анджело Філомено, Кегінде 
Вайлі, Роберт Лонґо, дизайнерську групу “assume vivid astro 
focus” (avaf) та ін.  

Професор Мельбурнського університету Анджела Ндалі-
аніс у дослідженні “Необарокова естетика і сучасні розваги” 
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переконує, що розвиток розважальних медіа (телебачення, 
кінематограф, розважальні комп’ютерні ігри) за останні два 
десятиліття, або й більше, може бути краще зрозумілим у 
світлі бароко, яке автор витлумачує як форму та стилістичний 
принцип, що існують поза межами канону.  Її характеристики 
необароко охоплюють такі поняття, як серійність, інтертек-
стуальність, лабіринт, гіпертекстуальність форм, віртуозність, 
спеціальні ефекти та інші видовища, духовна присутність тех-
нологічності [4]. А. Ндаліаніс проводить паралелі між твор-
чістю італійського майстра синтезу мистецтв bel composto 
Джованні Лоренцо Берніні (1598-1680) та художніми філь-
мами “Матриця”, “Близькі контакти третього ступеня”                        
(1977 р. США, реж. С. Спілберґ); порівнює заанґажованість 
глядача у простір робіт Л. Берніні зі станом “дезорієнтації і пе-
резбудження, які охоплюють глядача від образів, звуків, рухів 
кінематографу”.  Головним фокусом необарокового спектаклю 
авторка називає викликання величних втілень у візії, що ство-
рюється завдяки ефектам, ілюзіям, синергії багатьох мистецтв.

Серед трендів сучасного дизайну від 2002 р. фігурує ще 
один різновид бароко – “ґлембароко” (від glamour – при-
вабливість). Аналітик трендів дизайну Девід Шах почав ви-
користовувати термін “ґлембароко”, аналізуючи творчість 
дизайнера Філіпа Старка, відомого своїми провокаційними та 
іронічними прочитаннями великих стилів. Знаковою постаттю 
новітнього бароко в дизайні є також Марсель Вандерс, який 
бере окремі елементи стилю бароко й компонує їх по-новому, 
застосовуючи сучасні синтетичні матеріали, гумор та іронію.   
Критики описують стиль ґлембароко як ідеальний для людей, 
які звикли до розкоші, але сприймають її не як об’єкт жадань, 
а як об’єкт  іронії. Колекції новітнього бароко складають пред-
мети з максимально контрастним опрацюванням, у яких баро-
кова пишність ніби схематизована, а вигадливі елементи вико-
нані з підкреслено сучасних матеріалів і відзначаються такою 
характерною для цього стилю іронією. 

Переважну більшість ознак стилю необароко, характерних 
для  образотворчого мистецтва, можемо побачити, аналізуючи 
мистецтво моди, адже однією з характерних ознак цього стилю 
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є стирання чітких меж між різними видами мистецтва. Над-
мірність, спотворення, метаморфози, непослідовність, межа, 
хаос, руйнація, домінування фраґмента, віртуозність, ілюзор-
ність, гіпертекстуальність, синергія різних мистецтв також ха-
рактеризують і художні явища в костюмі кінця XX – початку 
XXІ ст.   Погоджуючись із кураторами необарокової виставки 
“Пекло краси” у Саламанці, зазначимо, що демонстрування 
моделей одягу сучасних дизайнерів наприкінці XX ст. зазна-
ло величезних змін, поступово перетворившись із лаконічного, 
стриманого, винятково репрезентативного заходу на помпезне 
театральне гіпертекстуальне дороге шоу, наділене ознаками 
образотворчого мистецтва. Головною художньою метою сучас-
ного показу моделей є створення вражаючого видовища, яке 
задля ефектного шоу поєднує в єдине ціле різні види мисте-
цтва – сценографію, музику, театр, світлові ефекти, архітекту-
ру, природний ландшафт. Така поліфонічність була притаманна 
стилю бароко ще в XVII ст.   

До естетики необароко можемо зарахувати в повному обсязі 
творчість відомих дизайнерів — Крістіан Лакруа, Жан-Поль 
Ґотьє, Джанні Версаче, Джон Ґальяно. Частково, у окремих 
колекціях Антоніо Марраса, Антоніо Берарді, Вів’єн Вествуд, 
Вольфґанґа Юпа, Крістіана де Кастельбажака також присутні 
риси необароко. Окремі ж ознаки необароко можемо віднайти 
у творчості майже кожного дизайнера сучасності. 

Творчості найяскравішого й найранішого представника 
необароко в моді Крістіана Лакруа властиве перетворення на 
гармонійне ціле непоєднуваних кольорів, суперечливих фак-
тур, абсолютно різних рисунків і форм, схильність до яскравих 
кольорів, перевантажених гіперболізованих форм, надмірного 
декору. При цьому він виявляє тонке почуття гумору, пере-
творюючи надлишок форм, фактур, декору та несподіваних 
деталей на кокетливі й симпатичні моделі, які неможливо на-
звати кітчем. Відверта театральність моделей Лакруа ство-
рює настрій святковоcті та ілюзію іншої реальності життя, що 
так характерно для історичного бароко. Лакруа говорить, що 
дизайнерські моделі не повинні бути надто серйозними, вони 
мають вражати й розважати, не існує різниці між модою і мас-
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карадним костюмом. 
Стиль лідера світової моди Джанні Версаче був найяскра-

вішим втіленням необароко в італійському дизайні одягу, став 
символом розкоші й успіху. Версаче називали “королем су-
часного бароко”. Його творчість відзначалася пристрастю до 
показного шику, надмірностями, багатими зовнішніми ефек-
тами, еклектикою, близькістю до кітчу. Сам дизайнер пояс-
нював звертання до цих художніх засобів у першу чергу своїм 
походженням з Півдня Італії, де бідність більшості населення 
спонукала його творити надзвичайно красиві, багаті, добротні 
речі. Це нагадує одну з часто згадуваних характеристик істо-
ричного бароко – прагнення до протилежного, об’єднання со-
ціально - протилежних доктрин навколо однієї осі.

Ще один італійський дизайнерський дует — Доменіко 
Дольче і Стефано Ґаббана характеризують свою творчість як 
симбіоз барокової розкоші, блиску і якихось простих, цілком 
традиційних деталей [5, 165-166]. Культ розкоші, барокове 
багатство форм, декору, кольору характерне і для творчого 
стилю італійця Роберто Каваллі, який, крім надзвичайно неор-
динарних колекцій, прославився ще й організацією масштаб-
них вечірок, що теж цілком відповідає канонам необароко.   

Особливої уваги заслуговує творчість британського дизай-
нера Джона Ґальяно, який відіграв велику роль у розвитку 
моди XX ст., вдихнувши нове життя у здавалося б приречену 
на відмирання “високу” моду. Його колекції одягу рясніють 
усіма можливими рисами необароко, а його шоу демонстру-
ють симбіоз найрізноманітніших мистецтв і соціальних явищ у 
найнесподіваніших комбінаціях, викликаючи або цілковите за-
хоплення, або відторгнення у глядача. Поєднання непоєднува-
ного, суміш складного і простого, дикого, вульгарного і цілком 
витонченого, елегантного і провокативного, деконструкція, 
ексцентричний крій, багаті складні вишивки, історичні ремі-
нісценції, – і це далеко не повний перелік з арсеналу художніх 
засобів Ґальяно. Так само незвичайними є покази моделей ди-
зайнера – майже театральні вистави. Покази колекцій Ґалья-
но відбувалися у приміщеннях цирку, вокзалу, театру, бійців-
ського рингу, а кожен костюм представляв певний історичний 
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персонаж з власними характером і долею [6, 344].     
Серед українських дизайнерів одягу яскравим представни-

ком стилю необароко є Роксолана Богуцька, вихованка львів-
ської школи моделювання одягу. Характерні для цього стилю 
вже зазначені формальні риси сповна присутні в її творчості. 
Схильність до барокових надмірностей виявилася вже в най-
раніших колекціях дизайнерки. Перша колекція Р. Богуцької, 
представлена на Таврійських іграх у конкурсі “Королева Украї-
ни” 1997 р., складалася з вечірніх суконь, оздоблених багатим, 
важким, об’ємним декором у вигляді натуралістичних квітів, 
густо насаджених по ліфам і спідницях суконь. Упродовж усіх 
років творчої праці дизайнерка демонструє прихильність до 
багатого декору, до складних поєднань різнофактурних і різ-
нотектонічних тканин, до нашарувань різнорідних декоратив-
них елементів. Її одяг завжди видовищний, сповнений сильних 
візуальних ефектів, багатий на декоративні вирішення, доро-
гі текстурні тканини, історичні запозичення. Характерними 
ознаками стилю Р. Богуцької є використання національних 
мотивів і традиційних українських способів декорування одягу, 
як, наприклад, вишивка по шкірі й тканині шовковими нитками 
та бісером, розпис по шкірі, інкрустація металом, часте вико-
ристання хутра, шкіри, багато орнаментованих тканин.  

Окремі риси необароко зустрічаються час від часу в колек-
ціях інших українських дизайнерів. Наприклад, демонстру-
вання болісної, неприємної реальності життя через естетично 
довершені образи, іронія, одухотворення технологічності часто 
зустрічаються в Олексія Залевського; балансування на межі 
кітчу та ектравагантності, поєднання різних художніх засобів 
задля досягнення сильного візуального впливу, театральність, 
вживання відвертих “цукеркових” відтінків кольору характерні 
для творчості Діани Дорожкіної; ілюзорність, метаморфози та 
спотворення присутні у Віктора Анісімова, вигадливість і вір-
туозність – у Оксани Караванської. Та все ж найповніше риси 
стилю бароко, саме канонічного його варіанту, представлені у 
творчості Р. Богуцької.   

За останні роки почастішали звернення українських дизай-
нерів до доби козацького бароко. Творчі колекції одягу за мо-
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тивами стилю українського бароко проектували Вікторія Гресь 
2004 р., Р. Богуцька 2006 р.. У березні 2009 р. у Москві 
відбувся модний показ “Козаки в місті”, в якому відомі україн-
ські та російські дизайнери продемонстрували свої фантазії на 
тему нового художнього фільму режисера Володимира Бортка 
“Тарас Бульба”. Кожен дизайнер інтерпретував джерело твор-
чості на свій штиб, користуючись власними стильовими прийо-
мами. Наприклад, у колекції Лілії Пустовіт, хоч і відчувалася 
козацька тематика й були присутні фраґментарні запозичен-
ня декору та форм історичного одягу, але загалом панував 
мінімалістично-стриманий дух, легкість, невимушеність, плавне 
перетікання форм, характерні для власного стилю дизайнерки.

До історичних джерел в одязі звертаються також художни-
ки костюмів кінематографу та театру. Одяг козацької доби від-
творений у художніх фільмах “Вогнем і мечем” Єжи Гофмана,    
1999 р. (художники з костюмів Маґдалена Теславска і Павел 
Ґрабарчик), “Молитва за гетьмана Мазепу” Юрія Іллєнка 
(художник з костюму Володимир Фурик), “Богдан-Зиновій 
Хмельницький” Миколи Мащенка 2006 р. (художники з кос-
тюмів Алла Сапанович та Алла Шестеренко), “Тарас Бульба” 
Володимира Бортка (художник з костюмів Катерина Шап-
кайц). 

Хоча створення реконструкцій історичного одягу, харак-
терне для костюмів кінематографу й театру, не цілком сто-
сується еволюції барокового стилю, все ж наведемо окремі 
спостереження з цього приводу. Залежно від загальної мис-
тецької концепції художнього фільму, створювані костюми або 
копіюють історичний одяг, або містять різноманітні інтерпре-
тації на задану історичну тематику. До першого випадку нале-
жать костюми у фільмах “Вогнем і мечем”, “Богдан-Зиновій 
Хмельницький”, “Тарас Бульба”. Надзвичайно вдалою є ро-
бота художників М. Теславської та П. Ґрабарчика у фільмі 
“Вогнем і мечем”. Вишукано-стримана і водночас контраст-
на в акцентах кольорова гама, абсолютно переконливі форми 
одягу, цілком подібні до історичних тканини та декори, ефек-
ти природної потертості, помнутості, зношеності одягу – усе 
це створює приголомшливе враження правдивого історичного 
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костюму і додає переконливості та впливовості всій картині. 
Вагомий вплив на правдоподібність реконструкцій одягу має 
використання винятково ручної роботи, власне такої, як це 
було у XVІ — XVІІІ ст. У костюмах польських художників 
бачимо застосування ручної роботи в оформленні вшивних 
рукавів, комірів, декоративних облямувань манжетів, піло-
чок, петлиць, тоді як у костюмах до фільму “Богдан-Зиновій 
Хмельницький” неприємно вражає око використання сучас-
них тасьм в оздобленні одягу, вживання незістарених тканин, 
напрасованість, наявність машинних строчок, відчуття абсо-
лютно сучасного пошиття одягу. 

При проектуванні костюмів до фільму Ю. Іллєнка “Мо-
литва за гетьмана Мазепу” В. Фурик не ставив собі за мету 
повторювати історичний одяг, тому костюми належать до ін-
шої, асоціативної категорії, відрізняються художньо-образним 
вирішенням. Ще напередодні виходу фільму в кінопрокат           
В. Фурик зазначав, що в роботі над костюмами користувався 
ідеєю Ю. Іллєнка про змішування епох і стилів, про звернення 
більшої уваги на образ, а не на історичну достовірність. На 
нашу думку, це вдалося і В. Фурику, і художникові фільму    
С. Якутовичу – кінострічка виявляє унікальність образу Ма-
зепи та інших історичних персонажів, фільм викликає інтерес 
до неоднозначних моментів української історії, справляє вра-
ження. І не в останню чергу завдяки художньому оформлен-
ню картини. І хоча відгуки кінокритиків рясніють негативними 
оцінками роботи художників (і художника з костюмів у тому 
числі), вважаємо, що при оцінюванні варто враховувати ідею 
та художню концепцію авторів, які анонсували свої наміри ко-
ристуватися такими художніми засобами, як нашарування, ме-
тафора, еклектика, химерність, політекстуальність.  

Барокова стилістика присутня не лише у творчості художни-
ків і дизайнерів. Схильність до надмірностей і ефектних вико-
ристань форм, кольору, декору в повсякденному, а особливо у 
святковому одязі, можемо зауважити у значної частини мешкан-
ців України. Формована віками любов до вишивки, оздоблень, 
прикрас, фактурних тканин виявляється сьогодні у викорис-
танні одягу, який виділяється конструктивними, декоратив-
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ними, кольоровими, фактурними вирішеннями. Різноманітні 
оздоблення вишивкою нитками, бісером, пайєтками, друком, 
вигадливе взуття, незвичний крій, помітні яскраві аксесуари  
користуються прихильністю більшості українського жіноцтва. 

Отже, стиль необароко присутній у сучасному дизайні 
одягу України, хоча і не посідає такого помітного місця, як на 
Заході. Досить виразною є ментальна схильність українців 
до видовищного, помітного, ефектного вбрання, проте спосіб 
використання певних художніх засобів засвідчує сприйняття 
традиційного історичного стилю бароко, а не його сучасного 
трансформованого варіанту.    
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Рудык Лилиана. Необарокко в творчестве современных дизай-

неров. В статье рассматриваются черты стиля необарокко в твор-
честве современных художников и дизайнеров, сравниваются работы 
необарокко с примерами исторического стиля барокко XVII-XVIII ст. 
По чертам необарокко анализируется творчество украинских совре-
менных дизайнеров одежды.

Ключевые слова: стиль необарокко, барокко, дизайнер одежды.


