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Анотація. У статті акцентується увага на значущості теоре-
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Людина живе у світі кольорів, є його продуктом, хоча цього 
переважно не усвідомлює. Та й “буденні” кольори не зауважу-
ються. Виняток становить миттєвості природи – весна-літо-
осінь, коли все цвіте, зеленіє, жовтіє та вражає багатством 
барв, кольорової палітри, тонізує настрій, наснажує поетичні 
натури на творчість. 

Чи не найбільше захоплювала й буде захоплювати людей 
усіх поколінь веселка, спектр семи її базових і чистих кольорів, 
що зачаровують бездоганною дугою на небосхилі. Це диво, 
що залишалося великою таємницею впродовж тисячоліть, на-
штовхувало на творення міфів, легенд.

Милуючись кольоровою гамою, людина намагалася 
з’ясувати її природу, “скопіювати”, тобто виготовити відпо-
відні барвники, щоби прикрасити побут, обрядовість, одяг, 
відтворити кольоровий світ у малюнках, живописних творах 
тощо. Цією глобальною проблемою все більше переймалися 
особистості найрізноманітніших професій (філософи, фізики, 
медики, художники тощо) в міру того, як людство прогресува-
ло, збагачувалося знаннями, відкривало закономірності в тих 
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чи інших ділянках будови всесвіту. Зауважено, що колір здат-
ний не тільки приваблювати, естетично наснажувати, а й від-
штовхувати, впливати на самопочуття і працездатність, психі-
ку й свідомість у полярних вимірах; кольором можна лікувати, 
як і зашкодити здоров’ю.

Напевно, ці кольорові таємниці спонукали великого англій-
ського вченого І. Ньютона відкрити 1666 р. світлову його при-
роду [1, 104], так було започатковано науковий етап вивчен-
ня феномену кольору. Ще одна постать світової культури —                 
Й. Ґете вважав найбільшим своїм досягненням не славнозвісно-
го “Фауста”, а працю про колір (1810 р.), над якою працював 20 
років. “Усе живе прагне кольору!” – вигукував він [2, 261-342].

На тему “кольору” працювали дослідники пізніших часів, 
вникаючи в нюанси кольорової гами, класифікуючи її відтінки 
та поєднання, розвинувши наукову дисципліну “кольорознав-
ство”. Її бібліографія величезна, вона не має кордонів, ідеоло-
гічних табу, хоча донедавна, у час панування радянського ре-
жиму, “сусідство” синього та жовтого кольорів, що символізує 
українську національну барву, не допускалося. Серед праць 
про колір у тих чи інших варіантах, що вийшли останнім ча-
сом, заслуговують уваги зарубіжні видання Л. Рейда, Л. Ай-
смен, С. Норрис, А. Стармер, В. Хендерсон і П. Хеншоу, Р. 
Ормістон і М. Робінзона, вітчизняні – Б. Базими, Л. Бичко-
вої, І. Шевченко, Т. Печенюк та ін. [3]. Проте вони не вичер-
пують окресленої теми. Безмежна кольорова гама спонукає до 
її подальшого дослідження не стільки в теоретичному аспекті, 
скільки в практичному, “функціональному” застосуванні. На-
самперед маємо на увазі костюм, котрим творять моду і через 
розмаїття форм, і, безумовно, кольорів. Використання остан-
ніх складає цікаву “колористичну” історію, надає цивілізаціям 
(культурам) індивідуальності, варте уважного дослідження, за 
що й беремося в цій праці, враховуючи її обмежені рамки.

Отже, колір багатогранний, наділений естетичною та зміс-
товною виразністю, викликає фізичні, фізіологічні, психологіч-
ні відчуття. З двох мистецьких чинників – форми та кольору – 
другий емоційніший, бо звертається до почуттів, а не до логіки. 

Спектр проблем художника визначає необхідний рівень 
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його фахової кольорової культури: знання законів кольору 
(природа, властивості, змішування, змінність, фізіологічні 
контрасти), образно-асоціативної мови (психологія), етико-
естетичних і формотворчих вартостей (гармонія та історія ко-
льору). Колористичній культурі, питанням психології кольору 
надається сьогодні велика увага, якщо взяти до уваги засну-
вання і діяльність Міжнародної асоціації кольору, Французь-
кого комітету кольору, Британського інституту стандартів, 
Американського оптичного товариства, Інституту досліджен-
ня кольору в Японії, агентства Промостилю та ін. 

Фізіолого-психологічна концепція кольору Й. Ґете отри-
мала сучасну практичну адаптацію в різних галузях життє-
діяльності людини насамперед у мистецтві й дизайні. Колір 
сприймається по-різному, залежно від, по-перше, культурно-
історичного контексту, освітнього рівня глядача, його статі, 
темпераменту, характеру й настрою, по-друге, формальних 
засад – просторового розташування, форми, фактури тощо. 
У комплексі проблем виокремимо низку питань, знання і усві-
домлення яких у мистецтві і дизайні костюму архіважливі. 

Хромотерапія – лікування кольором за допомогою різно-
манітних засобів: освітлення, кристалів, рідин, інтер’єрів, одя-
гу, їжі тощо. Колір як носій енергії (“активної” і “пасивної”) 
тисячоліттями використовується як терапевтичний засіб. Ви-
сокого рівня кольоро-світлотерапія досягла в Давньому Єгип-
ті, зокрема завдяки особливій побудові храмів з проникненням 
променів і кристалів; Індії та Китаї; європейському Середньо-
віччі, де використовувалася лікувальна дія вітражів, керували-
ся “Доктриною про соки” (кров, флегма, жовч і чорна жовч), а 
недостатність будь-якої з рідин компенсувалася відповідними 
кольорами: червоним, зеленим, жовтим і чорним. Лікування 
кольором пропагував давньогрецький Гіпократ, Аристотель, 
персидський доктор Авіценна, швейцарський фізіолог Пара-
цельс та ін. У ХІХ — ХХ ст. хромотерапію розвивав один 
з перших кольоротерапевтів американець Е. Баббіт (при-
міщення “Хромалум” з кольоровими вікнами), австрійський 
філософ Р. Штайнер, який використовував колір у своєму ду-
ховному вченні – “антропософії”, британський кольоротера-



131

КОЛІР ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ В МИСТЕЦТВІ ТА МОДІ

певт Т. Гімбель (коледж кольоротерапії “Гігія”), італійський 
лікар К. Понца, російські В. Бехтєрєв (палати з кольоровими 
інтер’єрами), Я. Фішельов і І. Диплессіс (навчають сліпих 
“бачити” колір), М. Люшер (психодіагностика на основі ав-
торського кольорового тесту); у третьому тисячолітті цікавість 
до цієї неконтактної терапії зростає, розвиваючи нові фор-
ми. Сучасне лікування кольором здійснюється невидимими 
інфрачервоним і ультрафіолетовим (антисептик) і видимими 
променями (лезерна, світло- і фотодинамічна терапія) [4, 134-
138]. Американський вчений О. Шаусс розвинув концепцію 
використання яскраво-рожевого кольору (“рожевий Беккера-
Міллера”) для заспокоєння збуджених пацієнтів у школах, 
психлікарнях, в’язницях. 

Колір викликає біохімічну реакцію в організмі, стимулює 
важливі залози ендокринної системи. Фізіологічні реакції 
людей на насичений колір виражаються адекватно: червоний 
– життєствердний, що підвищує м’язевий тонус, кров’яний 
тиск, ритм дихання, він фізичний і психологічний стимулятор, 
у давніх народів вважався оберегом; оранжевий – тонізуючий, 
викликає апетит, поліпшує травлення; жовтий наділений анти-
депресивними властивостями, стимулює розумову діяльність, 
підвищує гостроту зору; зелений створює відчуття гармоній-
ності, візуальної комфортності, знижує кров’яний тиск і роз-
ширює капіляри, ефектний при безсонні та втомі; блакитний 
впливає спокійно, прохолодно, сприяє лікуванню гіпертонії 
та запальних процесів; синій діє гнітюче, понижує кров’яний 
тиск, пульс і ритм дихання, використовують як антисептик і 
в лікуванні маніакальних станів; фіолетовий має медитативну 
дію, знімає нервову напругу, збільшує витривалість серця та 
легенів; білий сприяє гармонізації функцій організму, одухот-
ворює; чорний позитивно впливає на організм, має здатності 
оберега [5; 6]. Насичені кольори, контрастні сполучення ви-
ступають сильними подразниками для молодих, фізично міц-
них людей (народне, самодіяльне, дитяче, аванґардне мисте-
цтво). Малонасичені, ахроматичні нюансні поєднання викли-
кають неоднозначні емоції, заспокоюють старших людей, осіб 
з тонко організованою нервовою системою (міська культура, 
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стилі рококо, модерн тощо) [1, 184].
Сприйняття кольору зазвичай формується думками й спо-

гадами – асоціаціями – зв’язками, які виникають уявно між 
кольором і сприйняттями предметів, явищ, на основі “ознак” 
подібності або відмінності. Наприклад, однозначними є фі-
зичні асоціації – вагові, температурні, фактурні, акустичні, 
просторові; індивідуальними – емоційні (позитивні, негатив-
ні, нейтральні тощо). За багатством асоціацій ніщо не може 
зрівнятися з кольором. Його сприйняття пов’язане також з 
іншими органами відчуттів: слухом, смаком, нюхом, дотиком, 
– отримало назву “синестезії” (“спів відчуття”). Так, рожевий 
– солодкавий, бузковий – запашний, жовтий – кислуватий, 
а голубий і синій мають безліч “звукових” тонів. Про зв’язок 
кольору й звуків писав ще Леонардо да Вінчі [7, 48-50], у 
часи Середньовіччя був сконструйований перший кольорому-
зичний інструмент, художники-романтики ХVІІІ — ХІХ ст. 
Е. Делакруа, Дж. Тернер, Дж. Увінстлер писали “музичні” 
твори, В. Кандінський 1908 р. створив оперу “Жовтий звук” 
[8, 143], а О. Скрябін – оперу “Прометей”, яку завершив ко-
льоромузичним фіналом; згодом модерністи й постмодерністи 
працювали з кольором концептуально. 

Шлях утворення кольорових асоціацій аналогічний процесу 
формування умовних рефлексів, які, повторюючись, набувають 
усвідомлення, формуються в символ (знак). Розуміння змісту 
символізму допомагає через колір “прочитати” мистецький твір 
епохи, країни, художника. Людина – носій і виразник видової 
пам’яті етносу, нації, роду. Колір в українській традиції – барва 
(давньоінд. varnа – зовнішній вигляд, гідність, якість). Поєд-
нання блакитно-жовтого зафіксоване з князівської Галицько-
Волинської доби: сотні шляхетських гербів і хоругв мали 
його, близько півсотні – жовто-блакитне поєднання, а також 
чорно-червоно-біле. Ці барви переважали в одязі реєстрово-
го козацтва (жупани, кунтуші, шаровари, свити) [9, 76-77]. 

За перевагами як найулюбленіший колір у європейців, аме-
риканців у чоловіків визначений синій (38%), у жінок – чер-
воний (20%), далі – зелений (12%), чорний (8%), жовтий 
(5%), білий (3%), фіолетовий (3%), коричневий (2%), сірий 
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та інші (1%) [10].
Еволюцію уявлень про колір можна схематично звести до 

етапів розвитку культури: 
— первісне суспільство міфологізувало й ототожнювало ко-

лір з суттєвими речами (кров, молоко, насіння, земля), стихі-
ями (вогонь, вогонь, сонце, земля) – Білий, Червоний (Жов-
тий), Чорний. Триколірна символіка знаходила застосування 
в релігійних, магічних обрядах, монументальних розписах, 
предметах побуту, виражала великі природні явища (життя, 
смерть, народження, світло). Тлумачення кольору було полісе-
мантичним і амбівалентним (полярним); 

— у ранній історії кольори канонізуються до будови космо-
су (світу богів і людей) – Єгипет, Китай, Передня Азія; його 
використовують як лікувальний засіб у комплексі з іншими; 

— у Античності міфологізуються кольорові поєднання, 
формуються теорії “мімезису” (наслідування природи) та “гар-
монії” як перші психофізіологічні системи об’єднання зовніш-
нього світу й інтелекту. Кольорова естетика стала фундамен-
том для європейського мистецтва, перш за все універсальність 
критерій гармонії – зв’язність, міра, пропорції, доцільність, 
протиставлення та ін., актуальність яких посилюється;

— Середньовіччя інтерпретує семантику кольорів за релі-
гійними канонами –догмами християнства та ісламу. Вирізня-
ються головні “божественні” кольори, закріплені у християн, 
у Святому Письмі: білий (святість, чистота, початок), жовтий 
(світло, влада, згодом зрада й фальш), червоний (кров, любов, 
влада), синій (божественна премудрість, надія, Мадонна), зе-
лений (райський сад, благодать), чорний (смерть, покірність);

— Відродження розробляє “практично-живописні” систе-
ми кольорів (“натуралізм” Леонардо). Незважаючи на те, що 
художники Ренесансу визначили головними засобами живо-
пису рисунок, композицію, перспективу і світлотінь, а кольору 
віддали другорядну (ідентифікуючу) роль, при пануванні ло-
кального кольору таки запроваджували рефлекси й кольорові 
тіні. Венеціанці (Джорджоне, Тиціан) розвинули засади євро-
пейського колоризму від локального до вальорного; 

— Просвітництво: І. Ньютон розробляє природознавчу 
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(фізичну) основу класифікації кольорів (за довжинами про-
менів), а Й. Ґете – гуманітарну (психофізіологічну) основу 
за сприйняттям (парами доповнюючих кольорів) у кольоро-
вому колі; куля О. Рунґе пропонує тривимірність кольору 
(варіації кольору за світлотою і насиченістю) та ін. Роже де 
Піль у “Діалогах про колір” (1673 р.) характеризує колорит 
бароко: колір – не другорядний засіб, в основі гармонії за-
кладений контраст, колір і світлотінь – рівноцінні, предмети 
мають власний (локальний) рефлекс, блік і колір “візуальний”, 
що було новацією на той час (М. Караваджо, Д. Веласкес, Е. 
Ґреко, Рембрандт, П. Рубенс);

— ХІХ ст. – науковці Т. Юнґ і Г. Гельмгольц систематизу-
ють кольори (червоний, зелений, синій), кладучи в основу ад-
дитивне змішування; М. Шеврель визначає фізіологічні контр-
асти, що полегшує художникам пошуки колористики та “нового 
бачення” живопису: Делакруа, імпресіоністи і неоімпресіоністи; 

— у ХХ ст. продовжується диференціація кольорових 
систем (В. Оствальд, А. Манселл, Є. Рабкін). Визначилися 
два підходи до проблем кольору – раціонально-оптичний (ви-
ходить з фізичної теорії кольору –  неоімпресіонізм, оп-арт, 
Роберт і Соня Делоне, В. Вазареллі, кінетичне мистецтво, ін-
сталяції) і експресивно-психологічний (виходить з французь-
кого символізму, німецького експресіонізму – О. Роден, Е. 
Кірхнер, Е. Мунк, О. Шілле, О. Кокошка), де колір має ви-
разити себе! Крива “напруження” кольору простежується від 
часів романтизму, де колір більше усвідомлюють художники, 
але надалі ще зв’язаний з формою, світлом і тінню; в імпре-
сіонізмі – звільняється з темноти тіней, надалі зв’язаний з 
освітленням. Продовжується “емансипація” та “інтенсифіка-
ція” кольору не у вартісному значенні, а в посиленні хроматики 
(кульмінація у фовізмі); відмова від модуляцій фактур пред-
метів, світла і кольору, тіней власних і падаючих, перспективи, 
у творі залишилася пляма кольору. Від Ван Ґоґа і П. Ґоґена 
спостерігаємо процес інтенсифікації кольору, його зміцнюючої 
енергетики, здобуття більшої “свободи і незалежності”. Аван-
гардні напрямки в мистецтві ХХ ст. пропагують інтенсивну 
поліхромію або її заперечення; нове бачення та відтворення 
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кольору (теорії і маніфестації Ф. Марінетті, К. Малевича,          
В. Кандінського, І. Іттена, С. Далі, постімпресіоністів та ін.). 

Ставлення до кольору було й залишається емоційним, ви-
значається характером життєдіяльності поколінь, набувало 
стійкості в продуктах їхньої діяльності. Самобутні художники 
віддають перевагу характерним кольоровим поєднанням і тим 
проявам природи, в яких вони відтворюються. Колір сьогодні 
– ефективний засіб фізіолого-психологічного впливу на свідо-
мість (враження) і на підсвідоме (асоціації) у формуванні емо-
цій (використання негармонійних, “провокативних” поєднань, 
наприклад, фіолетовий виконує функцію галюциногенного 
подразника), чергування ахроматичних (негативний образ) 
з хроматичними (позитивний), монохромної гами (чорний як 
протиставлення всьому вульгарному). 

Колір у моді – окрема дослідницька ділянка, що охоплює 
різні напрямки функціонування кольору в костюмі. Дизайнери 
переконані, що колір в одязі виражає внутрішній стан індиві-
да, надає виразності образу костюму, “несе” ідею творця! Гар-
монійне зіставлення кольорів, відповідність і доцільність кос-
тюму й середовищу підкреслює їхні багаті виражальні якості. 
Простежимо переваги у виборі кольорів і їхні функціональні 
вартості у творчості окремих дизайнерів костюму ХХ ст.

Синій колір посідає значне місце в колекціях ділового та 
уніформенного костюму, асоціюється з гармонією, традицією, 
спокоєм, тугою (море, гори) тощо. Синій по-різному сприйма-
ється в природному та електричному (штучному) освітленні, 
про що варто пам’ятати модельєрам.

Чорний – пов’язується з елегантністю, володіє обереговою 
енергетикою, комфортний, універсальний щодо доцільності 
в класично-діловому, романтично-вечірньому, аванґардно-
концептуальному стилях. Актуальний завжди! “Чорний – це 
початок всього, крапка відліку, контур, футляр і лише потім 
зміст” (К. Лакруа). Історія кольору – історія парадоксів і про-
тиріч. Потрапляти в “чорні” списки і переживати “чорні” дні 
не хоче ніхто, а носити його – усі! У ХVІ — ХVІІІ ст. іспан-
ська та фламандська аристократія на вбрання переводила сотні 
метрів оксамиту та шовку, а вміння передати відтінки чорно-
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го, показати його вальорне багатство вважалося майстерністю 
живописця (Ф. Хальс, Д. Веласкес, Ф. Гойя). Чорна сукня 
К. Шанель 1926 р. символізувала новий практичний підхід до 
моди. У середині ХХ ст. К. Баленсіага заново відкрив чорний 
колір як ідеальний матеріал для модного “ліплення і створення 
силуету”. Сучасній людині з її прагненням неповторної інди-
відуальності чорний повернув Й. Ямамото, який вважав, що 
цей колір вирізняє не лише силует, але й особистість. Хороші 
ідеї не зникають, згодом чорну “альтернативу” японцеві, яка 
швидко стала мейнстримом у моді (Т. Форд, Ґуччі), підхопили 
антверпенські дизайнери – А. Демельмейстер, М. Марджела, 
Дріс ван Нотен, у моді яких антиколір став провідним вираз-
ником ідей, самовираженням, а далі захопилися чорним моло-
діжні субкультури (ґоти, байкери, металісти). Чорний ефектно 
“приховує” об’єми фігури. Разом із сірим трактуються як ви-
шукані й “культурні” кольори, протиставляючись гамі “вуль-
гарних”. Одночасно все активніше виступає яскравий колір 
як вираз емансипації та свободи, з яким поєднуються всі інші. 

Сірий – найпрактичніший і елегантний серед кольорів. Іде-
альний колір повсякденної сукні, костюма й пальто, рекоменду-
ється практично всім. “А якщо вам дозволяє колір обличчя, то 
немає нічого вишуканішого, ніж вечірня сукня з чудового сірого 
атласу” (К. Діор). При мініатюрній тілобудові ідеальний світло-
сірий колір для вбрання, об’ємнішій – темніші його відтінки. 

Бежевий – елегантний колір, але значно “проблемніший”, 
ніж сірий, оскільки для бежевого одягу необхідно мати “здо-
ровий” колір обличчя.

Фіолетовий колір домінує в колекціях екстравагантних ди-
зайнерів як колір оригінальності, марнославства, розвиненої 
фантазії, відповідний для дипломатичних прийомів і вечірніх 
ансамблів. Потребує доброго відтінку шкіри, не надто прак-
тичний (Р. Вагнер, Ж. Ґотьє, Дж. Ґальяно).

Білий – колір чистоти, порядку, успіху, початку, бажання 
всіх життєвих благ. Ідеальний для літнього одягу, гармоніює 
з будь-чим, “один з найефектніших у вечірньому вбранні”        
(К. Діор). Удень потребує обережності, оскільки має випро-
мінювати чистоту, ніщо так не вражає, як доглянутість і аку-
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ратність – білосніжний комірець, манжети, шийна хусточка, 
шапочка й рукавички (Л. Бьяджотті, К. Кляйн).

Жовтий – колір юності й майбутнього. Актуальний у ко-
лекціях для будь-якої пори року, відпочинку, спорту, дитячого 
одягу – дає сильний енергетичний заряд (актуальний у буд-
дизмі, індуїзмі, конфуціанстві), був улюбленим у Ван Ґоґа, 
Вайльда, Бердслея, атласні “жовті” сукні були модними у 
1890-1900 рр.). Личить, здебільшого брюнеткам і засмаглим.

Червоний – колір життя, активності, оптимізму, агресив-
ності; прочитується в акцентах, аксесуарах; доречний для ве-
чірок, активного відпочинку. У Середньовіччі весільні сукні 
були червоними, мусульманки та індуїсти, буддистки виходять 
заміж у червоному вбранні; популярні червоні амулети. Можна 
носити з будь-яким кольором шкіри і в будь-який час, знахо-
дячи свій відтінок. Дизайнери Е. Скіапареллі, Ф. Старк, ре-
дактор моди Д. Вріленд оточували себе червоним.

Рожевий – колір ніжності, привабливості, щастя та жіно-
чості. У 1950-х увійшов у моду завдяки К. Діору (аксесуари, 
асортимент), актрисі О. Хепберн.

Зелений – природний колір антидепресант, придатний для 
ділового костюму в темних і складних відтінках. До будь-якої 
зовнішності можна підібрати відтінок зеленого кольору.

Коричневий – зручний і універсальний колір для будь-
якого асортименту. Поруч з чорним доцільний в аксесуарах – 
сумках, рукавичках, взутті.

Сьогодні колір – ще й соціологічний фактор, визначає на-
строї суспільства, які формуються економікою, політикою, 
екологією, наукою, мистецтвом. Аналізуючи суспільні настрої, 
прогнозисти пропонують напрямки моди, узалежненої, перш за 
все, концепціями кольорів, новими матеріалами й технологіями. 
З кожним кроком пізнання, через творче пережиття розкрива-
ється значущість і виразна привабливість феномену кольору.
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Annotation
Tkanko Zenovia. Color as a mean in art and fashion. Great attention 

is paid to the importance of theoretic and practical aspects of color studies in 
the fields of art and fashion. Questions of psychology of color, color therapy, 
physiology of perception, predomination of color in personal choise, associa-
tion, semantic, cultural color traditions formed during the history are of espe-
cial interest in this article. The aim of this article is to reflect the questions of 
color studies from two points of view – psychological and cultural, functional 
peculiarities of color in the practical use of artists and fashion designers.  

Key words: color, perception of color, association, cultural traditions, de-
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Аннотация
Тканко Зэновия. Цвет как средство выражения в искусстве и моде. 

В статье акцентируется внимание на значимости теоретических 
практических аспектов науки о цвете в искусстве и дизайне костю-
ма. Особенно актуальны вопросы психологии цветов, цветотерапии,  
физиологии восприятия, преобладание цвета в индивидуальном выбо-
ре, ассоциации, семантики, культурных колористических традиций, 
которые сформировались исторически и т.д. Целью статьи является 
освещение вопросов  цветовосприятия в двух аспектах – психологичес-
кого и культурно-психологического, функциональные особенности цве-
та, в практическом использовании художников и дизайнеров одежды.

Ключевые слова: цвет, цветовосприятие, ассоциации, культурные 
традиции, дизайн и мода. 


