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Дизайн визначають як проектну діяльність, пов’язану з 
культурою нового типу – проектною. Така діяльність має 
безпосереднє відношення до процесів стилетворення та різ-
номанітних аспектів формотворення предметно-просторового 
середовища, одягу зокрема. Історичні передумови формування 
та сучасний розвиток дизайну одягу як специфічної творчої ді-
яльності є однією з найактуальніших тем у сфері художньої 
практики та наукових досліджень.

Естетично виховуючи в особистості індивідуальність, роз-
виваючи її ціннісну свідомість, дизайн формує образне сприй-
няття світу. Завдяки цьому художній образ у дизайні одягу 
трактується як фіксований підсумок творчої діяльності, ре-
зультатом якої “...є костюм як чітко структурована, логічно-
художня система образу, проектування якої відбувається за 
одним із напрямків у дизайні одягу і/або стилем...” з осново-
положними складовими – формою й кольором, – між якими 
існує тісний зв’язок.

Процес формотворення – основа професійної діяльності 
дизайнера, оскільки форма – це панівна, визначальна харак-
теристика будь-якого предмета, його “зовнішній” вигляд (об-
риси, контури) і зв’язок з оточенням. У свою чергу, колір є 



118

Альона ЛИФАР-ЧАВЧЕНКО

початком, який організовує простір початком, здатен виклика-
ти в глядача активну емоційну реакцію. Як одна із стильових 
рис, колір є також найбільш показовою та описовою, а отже, 
комунікативною характеристикою костюму. “Значна кількість 
відтінків і колірних поєднань, характерних для будь-яких сти-
лів і моди, не дозволяють у словесному описі уникнути інди-
відуальності їх прочитання” [2, 67]. Тому дослідження та ви-
вчення таких значень, їхніх впливів як засобів невербальних 
комунікацій, що “дозволяють висловити невисловлюване”, є 
метою цієї статті. Дослідження ж ролі кольору в процесі сти-
летворення в дизайні передбачає таким чином з’ясування його 
значення як комунікативно-символічної складової костюму, її 
асоціативно-емоційного змісту.

Науково доведено, що колір в одязі впливає на людину 
трьома шляхами: 1) через шкірні рецептори, які передають 
підсвідомості необхідну інформацію і специфічну енергію ко-
льору; 2) через зір, який сприймає кольори на підсвідомому та 
свідомому рівнях; 3) через людей навколо, які сприймають ко-
льори й поводяться з нами відповідно до власного сприйняття 
та нашої свідомості [3, 121]. Зв’язок кольору й людських емо-
цій має багаторівневий характер. Світлові хвилі тієї чи іншої 
довжини діють на сітківку ока, через зоровий нерв зображення 
потрапляє у відповідні ділянки кори головного мозку, таким 
чином ми кольори бачимо. Емоційна забарвленість кольоро-
вої картини залежить від позасвідомих механізмів психічного 
стану людини. Таким чином, колір впливає на наші емоції на 
різних рівнях: 1) колір, який впливає ззовні, змінює наш емо-
ційний стан; 2) емоційний стан людини впливає на її ситуатив-
не ставлення до кольору, змінюючи сприйняття колориту ото-
чення; 3) стійкі емоційні особливості впливають на сприйняття 
кольорів і формування емоцій, пов’язаних з ними [4, 124].

Згідно з М. Люшером, кольори є “візуалізованим почут-
тям” і/або “візуалізованим відчуттям”, тісно пов’язаним з 
архетипним (доісторичним) досвідом людства, тобто – вони 
мають значний вплив на фізіологічні процеси в організмі люди-
ни, а також на сприйняття людиною навколишньої дійсності. 
Важливим є той факт, що вся інформація, яку ми сприймаємо, 
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на 80% візуальна. Як зазначав П. Яньшин, “те, що візуаль-
но представлено як колір, у відчуттях представлено як емоція, 
і навпаки. Кольори емоціоподібні, а емоції кольороподібні” 
[4, 97]. Стає очевидною вагомість значення та ролі кольору 
як детермінанта сприйняття світу людиною. Отже, колір – 
складне та змістовне явище, яке, окрім фізичної дії (що до-
ведено наукою), впливає психологічно та є носієм інформації, 
яку сприймаємо на рівні підсвідомості, символічно.

Б. Базима вважає, що розвиток колірного символізму у 
культурах Європи та Північної і Південної Америки пройшов 
наступні етапи: 1) космологічний (міфологічний) – кольори 
розглядались як символ сакральних, магічних, природних сил, 
стихій і первнів. З’явився у народів давнього світу й античнос-
ті; 2) релігійний (богословський) – християнське розуміння 
символів кольору як прояв глибоких зв’язків з божественним. 
Найбільшу роль відігравав у період від пізньої античності до 
епохи Відродження; 3) соціально-психологічний – як відобра-
ження в колірній символіці суспільно-політичних, соціальних 
та індивідуально-психологічних процесів і явищ. Отримав свій 
розвиток у епоху Відродження та продовжується до наших днів. 
Отже, символізм кольору зростав від колективного позасвідо-
мого (рівня міфу) до більш свідомого (рівня метафори) [4, 134].

У візуальній (оглядово-чуттєвій) символіці найпростішими 
є символи, які виникли в результаті безпосередньої дії кольору 
на людину. Подібним чином ми сприймаємо середовище або 
предмет і отримуємо певні враження (легкість, тяжкість, тепло 
та ін.). Глибинна символіка заснована на незмінних об’єктивних 
властивостях природи й людини: чорний – темрява – горе, 
“смерть”, незнання; білий – початок – чистота; червоний – 
кров, вогонь, а отже асоціюється з активністю, пристрастю, 
гнівом і збудженням; жовтий – сонце й світло, тобто відкри-
тість, легкість, енергія, тепло, рух; зелений – трава й ліс, як 
рівновага, потенціал, сила; синій – море й небо – довіра, спо-
кій, стриманість. “...Що глибший синій колір, то більше він 
кличе людину в безкінечність, пробуджує в ній прагнення до 
чистоти, і врешті, до надчуттєвого”, – вважав В. Кандінський. 
Ці об’єктивні асоціації зумовлені повсякденним людським до-
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свідом. Генетично “подорожуючи” від покоління до покоління, 
вони ввійшли в глибокі прошарки колективної несвідомості та 
набули форми архетипів [4, 135].

У свідомості людини закріпилися напрацьовані тисячоліт-
тями певні колірні асоціації з реальними життєвими явищами. 
Колір викликає специфічні зміни у світі індивідуального сприй-
няття людини, народжуючи через колірні асоціації символи, в 
яких колір сприймається як особисте й колективне позасвідоме 
людини, в якому вже присутній і особистий, і генетичний до-
свід колірного впливу [4, 133]. Цей досвід формує відповідні 
враження та емоції, які в окремих випадках для всіх людей од-
накові, в інших – надзвичайно індивідуальні.

“Можливо саме кольорові асоціації й є тими проявами 
“об’єктивізму кольору”, про який твердить сучасна психоло-
гія на противагу “об’єктивізму кольору” в класичній фізиці. 
“Об’єктивність” у психології – це існування незалежно від 
волі суб’єкта. В такому розумінні “колір” об’єктивний тому, 
що має певні стійкі, “архетипічні”, природні значення. Кольо-
рові асоціації – у підтвердження тому” [5, 60].

Як комунікативна складова костюму, колір і/або колірні 
поєднання здатні викликати колірні асоціації, які пов’язані 
більшою мірою, залежать від расової та етнічної приналежнос-
ті, від культурних традицій, роду діяльності та від індивідуаль-
них особливостей характеру окремої людини. Колірні асоціації 
залежать також і від об’єктивних властивостей кольору, на-
приклад, від насиченості кольору залежить характер реакції 
людини на відповідний колір.

Розрізняють фізіологічні та емоційні кольорові асоціації. До 
фізіологічних належать: температурні (теплі/холодні), акус-
тичні (голосні/тихі), вагові (тяжкі/легкі). До емоційних ко-
льорових асоціацій належать: позитивні (радісні, приємні, ве-
селі), негативні (сумні, трагічні, тужливі) та нейтральні (спо-
кійні, байдужі, врівноважені) [6, 210]. Фізіологічні кольорові 
асоціації є стійкішими – ті самі кольори викликають однакові 
реакції в більшості людей незалежно від місця проживання, 
способу життя, темпераменту тощо. Емоційний вплив кольорів 
та їхніх поєднань значною мірою відрізняється в сприйняттях.
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Отже, колір як певний інформаційний різновид енергії, 
який залежно від віку та умов життя відповідним чином діє на 
людину практично незалежно від її свідомості, є найбільшим 
емоційним подразником у костюмі. Іншими словами, “колір – 
це особлива мова, яку ми не знаємо через її неусвідомлюваний 
характер і відсутність адекватного навчання” [7, 121].

“Саме костюм є виразником соціальної та індивідуальної 
характеристики людини, її віку, статі, характеру, естетичного 
смаку. Неподільно зливаючись із фізичним виглядом людини, 
костюм формує його відповідно до естетичних і моральних іде-
алів суспільства”, – визначає Н. Камінська [7, 3]. М. Кіло- Камінська [7, 3]. М. Кіло-Камінська [7, 3]. М. Кіло-
шенко стверджує: “...костюм – це не тільки зовнішні ознаки і 
характеристика конкретної індивідуальності, але й засіб впливу 
на інших людей” [8, 109]. Як відображення дійсності, костюм 
складається з відповідної системи знаків у вигляді форм, ліній, 
кольорів та ін. Вони мають зв’язок з об’єктом, який завдяки 
асоціативному ланцюгу викликає в людській уяві народження 
образів, чим стверджується спроба логічного осмислення кос-
тюму як способу відображення дійсності.

Важливо, що завдяки знаковим і символічним особливос-
тям костюму можна розпізнавати епоху через риси, ідентичні 
рисам інших видів мистецтва [8, 110]. Водночас ці символи 
характеризують структуру костюму, його зміст і сутність. Вва-
жається, що костюм є способом встановлення комунікації між 
кодовими посланнями та джерелом інформації.

“При розгляді тільки одного з багатьох структурних ком-
позиційних чинників, що впливають на формування виразного 
образу в костюмі – кольору, можна припустити різні нюанси 
розвитку виразності конкретної форми костюма. Кажучи про 
костюм, неможливо аналізувати колір як абстрактну власти-
вість і засіб. Колір тоді лише активно працюватиме на сприй-
няття, коли він буде розміщений, перш за все, в будь-якій 
костюмній формі. Важливим є й той факт, яким чином колір 
заповнює конкретну силуетну форму: гладка фактура чи ре-
льєфна, однорідне розподілення кольору чи з якимись ефек-
тами; метричний або ритмічний розвиток кольору в костюмній 
формі та ін.” [9, 73].
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Колір безпосередньо пов’язаний з іншим засобом художньої 
виразності – зі стилем. Саме стильова спрямованість створен-
ня образу костюму несе максимальне інформативне наванта-
ження про образ костюму, а отже, і про його носія, об’єднуючи 
костюм і людину в єдине ціле. Використовуючи ці закони у 
творчій діяльності, дизайнер одягу має можливість завдяки 
кольору скеровувати настрій та увагу спостерігача, привертати 
його погляд до предмета з відповідною послідовністю: від го-
ловного до другорядного.

Хоча історично символічний та семантичний зміст кольорів 
склався, сьогодні свої символічні значення він переважно втра-
тив [10, 107]. На зміну їм постали нові емоційно-символічні, 
знаково-асоціативні, естетичні та культурологічні значення та 
особливості сприйняття кольору в сучасному костюмі, перео-
смислені з позицій сучасності. Окрім того, у ХХ ст. з’явилася 
величезна кількість “нових” кольорів, їхніх відтінків та кольоро-
вих поєднань, що не вживалися раніше. Вони стали продуктом 
нової ери технічного прогресу, що значною мірою розширила 
межі колористичних можливостей текстильної промисловості та 
збагатила палітру світосприйняття сучасної людини [10, 107].

Такі “нові” кольори та їхні відтінки отримують “нові” власні 
назви (“лінгвістичні ярлики”), які формують нові варіації емо-
цій. У більшості випадків назва кольору залежить від асоціа-
тивного сприйняття людини або від місця розташування на ко-
лірному колі (А. Мансела). Наприклад, синьо-зелений колір, 
який відповідно подібний до кольору реального об’єкта того 
самого відтінку – бірюзового напівдорогоцінного каменю. 
Обидві назви можуть стосуватися того самого відтінку. Змі-
на насиченості кольору відбувається шляхом додавання мо-
дифікованих ярликів до назви кольору “яскраво-бірюзовий”. 
Для позначення змін у поєднаннях зі світлом і тінню зазвичай 
вказують на інтенсивність – “світло-бірюзовий” або “темно-
бірюзовий”. У окремих випадках вживаються допоміжні мо-
дифікатори, такі як “бірюзовий металік”, “іскристий синьо-
зелений” чи “колір морської хвилі”, “опаловий”. 

У різних країнах існують інститути, центри кольору, які 
сприяють централізованому розповсюдженню інформації про 
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прогнози щодо кольору в дизайні. Для практичної роботи 
дизайнера у стандартних колірних системах передбачається 
номенклатурна специфікація кольорів, як “PANTONE” або 
алфавітно-цифровий словник А. Мансела та ін. Незважаючи 
на значну кількість назв кольорів, які існують у мові, для ди-
зайнера найкращим є візуалізація кольорів. Демонстрування 
запропонованої колірної гами на прикладі різних типів матері-
алів дозволяє показати взаємодію кольорів. Такий метод гово-
рить про системний підхід дизайнера до вибору колірної гами 
[11, 128]. У дизайні одягу, для передання настрою колекції, 
який хотів створити модельєр, важливіше охарактеризувати 
колірну гаму, аніж отримати перелік використаних кольорів. 
Уявлення про колірну гаму складає цілісніше й повніше вра-
ження про колекцію, підвищує можливість визначити її стиліс-
тику, “прочитати” творчі джерела художника [2, 69].

Як найемоційніша характеристика виразності костюму, ко-
лір формує його емоційне сприйняття. Володіючи феноменом 
семантичного значення, колір викликає задане дизайнером 
прочитання [9, 73]. Відомо, що колір активно впливає на фор-
мотворення і формування образу: в однакових фізично формах 
(реально-об’єктивно) різні кольори сприймаються по-різному. 
Колір може змінювати реальні розміри й маси тієї самої форми. 
Наприклад: зелений здається меншим за розміром, ніж сірий, 
але важчим за масою. Те саме можна сказати й про зелений 
щодо червоного. Але, окрім фізичної оцінки форми, існує й 
емоційна, підсвідома. Костюм у зеленому колірному вирішенні 
сприймається “спокійнішим” і “м’якшим”. Натомість, костюм 
у червоному вирішенні – динамічним і агресивним, оскільки 
червоний візуально є найбільш домінантним кольором.

Як відчуття, яке виникає в органі зору людини при дії на 
нього світла, відображеного від навколишніх предметів, – ко-
лір має власні характеристики, які повинен враховувати ди-
зайнер під час створення костюму [6 - 12]. Розрізняють хро-
матичні та ахроматичні кольори. До ахроматичних належать 
чорний, білий і результат їх змішування – відтінки сірого ко-
льору. Хроматичні кольори – це всі інші кольори й відтінки, 
що зустрічаються в природі. 
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Розрізняти кольори, гармонійно поєднувати їх, створюючи 
певний образ, дизайнерові допомагає знання їхніх характерис-
тик: колірного тону – як якості кольору, завдяки якому один 
колір відрізняється від іншого (синій, червоний, жовтий), світ-
лості – ступеня відмінності колірного тону від чорного й білого 
кольорів і насиченості – граничного ступеня наявності чистого 
пігменту в кольорі [6, 197]. Система співвідношення кольорів, 
яка утворює відповідну єдність і є естетичним виявом бага-
токолірного різноманіття дійсності, називається колоритом. 
Характер колориту пов’язаний зі змістом і загальним задумом 
проекту-виробу, з вирішенням стильового напрямку костюму, 
джерелом творчості та індивідуальним баченням дизайнера.

Отже, існує кілька важливих факторів, які впливають на 
дизайн одягу, – зміна силуетної форми, вибір кольору, фак-
тури тканини та ін. Колір вважається найсильнішим засобом у 
композиції костюму, оскільки зміни кольорових поєднань від-
буваються в ньому частіше, аніж зміна форм або окремих де-
талей. Колірні переваги змінюються посезонно, Будинки моди 
та окремі дизайнери пропонують “свіжу” стратегічну концеп-
цію кольору, нові колірні домінанти. Але не тільки відповідні 
кольори входять у моду й “старіють” (наприклад, синій стає 
популярнішим ніж чорний, а його змінює коричневий), але й 
відтінки переживають повільну еволюцію. Однак, еволюція 
– природний процес. Мода наповнена відблисками індивіду-
альних людських відчуттів і світосприйняття. Теми та джерела 
натхнення змінюються, колірні вподобання — аналогічно. За-
галом, зміна модних тенденцій у сфері кольору відповідає ци-
клам розвитку модної форми костюму. Відомо, що нова форма 
з’являється в чорному кольорі, а форма напередодні зміни роз-
робляється в складній колірній гамі. Колір вважається акту-
альним і модним за часом приблизно стільки ж, як і базова 
форма костюму, – близько трьох років. 

Як приклад, колірні тенденції першого десятиріччя ХХІ ст. 
Останні роки ХХ ст. (1998-99-й) закінчувалися в моді стій-
ким інтересом до чорного кольору, який впевнено домінував 
ще кілька років. У колекціях провідних Будинків світу моди 
pret-а-porte 2000-01 рр. до чорного приєдналися червоний і 
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болотяний кольори. Чорний став модним ще від часів Коко 
Шанель, вважають модельєри. Він своїх позицій не втрачає 
до сьогодні. Особливо багато чорного в колекціях 2000-01 рр. 
від Calvin Klein і Donna Karan. З червоних відтінків найпопу-
лярнішими є колір томату, бордо та ясно-карамелевий черво-
ний колір (колекції 2000-01 рр. Anthony Symonds, Marc Jacob 
і TSE). Болотяного кольору існує безліч варіантів: хакі, темна 
умбра, салатовий, світлі відтінки смарагдового та ін. Колір май-
же універсальний, добре виглядає в поєднанні з усіма відтінка-
ми пісочного, коричневого, чорного та помаранчевого. У сезоні 
осінь-зима 2000-01 він переважав у колекціях Givenchy, Gucci 
і Ruffo Research. Пізніше болотяний колір проявив себе в парі 
із зеленим. Вони ввійшли в моду в сезоні весна-літо 2003 р. 
під гаслом “Символи повернення до землі”, де зелений – квін-
тесенція природи й основа життя. Для моди це значить, що по-
пулярними є всі відтінки зеленого, а саме: салатовий, колір мо-
лодого листя, приглушена олива, хакі, який нагадує про стиль 
мілітарі (колекції Kenzo, Valentino, LV, Versace, Gaultier). 

У 2004-05 рр. колірна палітра кардинально змінилася. 
Французькі дизайнери поєднали зовсім різні речі, без засте-
реження змішуючи духовне з чуттєвим, суворість і легковаж-
ність. У поєднанні різних кольорів, у грі світла й тіні колірна 
гама чергувала холодні тони, глибокі й прозорі, з яскравими 
акцентами й тонкими варіаціями охри. Повнозвучні кольори 
співіснували з приглушеними, матові – з металевими, штучні 
— з натуральними. У сезоні весна-літо 2005 р. до модної па-
літри, символізуючи жіночність, приєдналися “ягідні” насичені 
й розбілені відтінки, наприклад, “брусничний”, “малиновий”, 
“чорничний”, “колір шовковиці”, охоплюючи весь діапазон 
від малинового до фіолетового. У 2006-07 рр. у моду ввійшов 
стиль модерн, а за ним романтичний стиль, змінивши відповід-
но модну колірну палітру на вишукану й складну, з відтінками 
окисленої міді та старого золота (Valentino, Dior, Chanel, Mu-Valentino, Dior, Chanel, Mu-, Dior, Chanel, Mu-Mu-u-
rad, Lacruix). 2008-09-й – роки, без сумніву, чорних, білих 
і червоних кольорів, а також кольорів неону та металіка, що 
стали фаворитами сезонів. Модельєри використовували їх у 
повсякденному одязі так часто, як і у вечірньому. Створюю-
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чи колекції сезону осінь-зима 2009-10, дизайнери надихалися 
неоновим світлом реклам, яке асоціюється з мерехтінням ві-
трин і нічною ілюмінацією.

Мета дизайну – створення функціональної форми виробів, 
естетично виразної та емоційно насиченої за змістом, де ак-
тивним засобом творення є колір. У дизайні одягу колір – це 
найбільш показова та описова, а отже, комунікативна харак-
теристика в костюмі, що здатна викликати в глядача активну 
емоційну реакцію.

Історично складену символіку та значення колір на сьогод-
ні переважно втратив, утворилися нові змістовні, концепту-
альні особливості сприйняття кольору в сучасному костюмі. 
З’явилася значна кількість “нових” кольорів, їхніх відтінків і 
колірних поєднань, які найяскравіше виявили себе в дизайні 
одягу протягом останнього десятиріччя. 
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Annotation
Lyfar-Chavchenko Alyona. Color is as communicative-symbolical com-

ponent of a suit for it associative-emotional contents. In the publication the 
author investigates the role of color as communicative-symbolical component 
of a suit, his associative-emotional contents, finds out the value of “new”colors 
and tints and analyses their use in the modern design of clothes on the example 
of colour tendencies of the last decade.
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Аннотация
Лифар-Чавченко Алена. Цвет как коммуникативно-символичес-

кая составляющая костюма за его ассоциативно-эмоциональным 
содержанием. В публикации автор исследует роль цвета как комму-
никативно-символической составляющей костюма, его ассоциатив-
но-эмоционального содержания, выясняет значение “новых” цветов 
и оттенков и анализирует их использование в современном дизайне 
одежды на примере цветовых тенденций последнего десятилетия.

Ключевые слова: цвет, костюм, дизайн одежды, цветовые тен-
денции.


