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ІСТОРИЗМ У ПОШУКОВИХ СТРАТЕГІЯХ УКРАЇНСЬКИХ 

БУДИНКІВ МОДЕЛЕЙ ОДЯГУ ТА ДОРОБКУ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ДИЗАЙНЕРІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 

  

Метою статті є виявлення особливостей динаміки та образно-стилістичних 

проявів історизму у пошукових стратегіях українських Будинків моделей одягу та доробку 

вітчизняних дизайнерів другої половини ХХ ст. 

Методика. Методологічну основу статті утворюють принципи системно-

синергетичного підходу, метод порівняльно-історичного аналізу, метод культурно-

історичної реконструкції, історико-біографічний метод, аналітико-типологічний метод, 

мистецтвознавчий стилістичний аналіз. 

Результати дослідження. Встановлено, що у вітчизняному дизайні одягу другої 

половини ХХ ст. історизм одержав розвиток переважно у формі «історичного етно» з 

кінця 1960-х рр. Доведено, що в українському дизайні одягу звернення до історичної теми 

відбувалось, переважно, у межах київської школи та у виставковому репрезентативному 

костюмі. Встановлено, що основними джерелами дизайнерських розробок слугували 

орнаментика Трипілля, Скіфії, Київської Русі; традиційні народні строї, мотиви 

архітектури, монументального і декоративно-ужиткового мистецтва, фольклору, легенд; 

стилістика українського бароко, а основними творчими методами стали стилізація, 

інтерпретація, асоціація, меншою мірою – цитування. Доведено, що особливостями 

еволюції історично-національного спрямування в творчості українських дизайнерів другої 

половини ХХ ст. стала поступова інтенсифікація зв’язків зі світовим fashion-простором, 

розширення кола історично-національних джерел, інтертекстуалізація образів, інтеграція 

в їх структуру мотивів національної архітектури та декоративно-ужиткового 

мистецтва, зростання асоціативності колекцій та урізноманітнення методів 

дизайнерської творчості. На матеріалі стилістичного аналізу численних зразків 

дизайнерської творчості продемонстровано, що найбільш яскравим проявом історизму у 

вітчизняному дизайні одягу другої половини ХХ ст. стала творчість Л. Авдєєвої та Г. 

Забашти.  

Наукова новизна публікації полягає у тому, що в ній, здійснено теоретико-

методологічне обґрунтування та аналіз проявів історизму у пошукових стратегіях 

українських Будинків моделей одягу та доробку вітчизняних дизайнерів другої половини ХХ 

ст. 

Практична значущість полягає у тому, що репрезентовані у статті емпіричні 

матеріали, їх аналіз та узагальнення можуть бути використані у наукових дослідженнях, 

присвячених розвитку дизайну одягу в Україні; у підготовці посібників і хрестоматій з 

історії дизайну; у розробці лекцій, практичних і семінарських занять у межах навчальних 

курсів «Історія костюма», «Історія моди ХХ ст.», «Історія дизайну в Україні». 

Ключові слова: дизайн одягу, історизм, історична етніка, Будинки моделей одягу, 

виставкові колекції. 

 

Вступ. Історизм є своєрідним 

феноменом дизайнерської творчості, 

заснованим на інтенсифікації наскрізної в 

історії костюма, моди, дизайну одягу 

тенденції творчого переосмислення 

історичних джерел з метою вирішення 

актуальних художньо-проектних завдань. 

Спільними ознаками стадіальних 

конфігурацій історизму є зумовлені 

«системними потребами» культури, моди, 
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дизайну одягу плюральність естетичних 

інспірацій, визнання рівноправності різних 

стилів як зразків для наслідування, набуття 

зверненням до множинних історичних 

джерел провідного значення у 

стилетворенні, адаптивне застосування 

історичного досвіду, елементів конструкції 

чи декору історичного костюма. Різним – 

діапазон актуалізації історичних художніх 

стилів; прийоми і методи їх інтеграції у 

сучасний костюм (цитування, стилізація, 

імітація, інтерпретація, асоціація, цитатність, 

деконструкція, трансгресія тощо); 

«естетичний регістр» їх сприйняття 

(поетично-ностальгійний, іронічний, 

пародійний тощо), характер відображення 

історичних впливів у сучасному костюмі, 

співвідношення знаку, значення і 

означуваного в актуалізованій традиції. 

Найбільш раннім прикладом явища є 

костюм епохи романтизму. Своєрідністю 

позначені історизм доби модернізму, 

заснований на зчепленні історичних 

асоціацій, плюральності, дискретності 

стильових ретроспекцій, що відобразили 

поліфонізм картини світу початку ХХ ст.; 

історичні пошуки дизайнерів 1950-х – 1970-

х рр., пов’язані з актуалізацією художніх 

форм рококо і неорококо у стилі «New 

Look»; еклектичні історичні ретроспекції 

1980-х – 2010-х рр., інспіровані естетикою 

постмодернізму. 

Постановка проблеми. Стадіальна 

специфіка дизайн-історизму є важливою і 

малодослідженою проблемою наукового 

дискурсу. Не меншої ваги у концептуалізації 

динаміки моди і дизайну одягу набуває 

поглиблений розгляд модифікацій явища, 

зумовлених особливостями розвитку 

національних культур, осередків і шкіл 

моделювання одягу. Актуальним і досі не 

вивченим питанням лишається історизм у 

пошукових стратегіях українських Будинків 

моделей одягу та доробку вітчизняних 

дизайнерів другої половини ХХ ст. 

Аналіз попередніх досліджень. У 

теорії та історії дизайну одягу явище 

історизму не одержало вичерпного 

висвітлення, розглядалось у 

загальнотеоретичному аспекті або у 

контексті ширших питань. Зокрема 

методологічно значущим стало осмислення 

історизму як складника ретроспективних 

спрямувань у дизайні одягу, поряд із ретро і 

вінтажем (Л.М. Білякович [2–6]; 

А.Ю. Демшина [9]). У низці дисертацій, 

монографій, статей окремі прояви 

історизму проаналізовано у контексті 

проблем стилю і формотворення 

(М.В. Кир’янов; М.В. Кісіль; Т.В. Козлова [11]; 

Т.Ф. Кротова; О.Ю. Москвин [15] та ін.). 

Окрему групу становлять публікації, 

присвячені впливу на звернення 

дизайнерів до історичних джерел естетики 

постмодернізму та постмодерністського 

формотворення (Д.Ю. Єрмилової [10], 

К.І. Леонової [13], Ю.В. Насєдкіної, 

Є.О. Полях та ін.). Оглядово явище 

історизму проаналізовано у працях, 

присвячених історії дизайну, моди, 

творчості окремих дизайнерів і 

висвітленню пошуково-творчих стратегій 

Будинків Мод (І.Ц. Балдано; Д.Ю. Єрмилова; 

Ш. Зеллінг; О.О. Косарєва; Н. Которн; 

Дж. Нанн; Н. Паломо-Ловінскі; О.Л. Шевнюк 

та ін.). Важливого значення у дослідженні 

історизму набули студії інтеграції у моду і 

дизайн одягу ХХ ст. елементів тих чи інших 

художніх стилів минулого і сучасного їм 

костюма (С.С. Бушуєва, О.М. Воронцова [8]). 

Окремі приклади звернення 

українських дизайнерів до історичних 

джерел розглянуто у працях Л.П. Дихнич, 

М.В. Костельної [7, 12], О.М. Лагоди, 

Л.П. Ткаченко, І.С. Тютюнник, О.М. 

Шандренко [20], Ю.А. Шестопалової, 

щоправда, без використання поняття 

історизму і концептуалізації явища. 

Отже, метою статті є виявлення 

особливостей динаміки та образно-

стилістичних проявів історизму у 
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пошукових стратегіях українських Будинків 

моделей одягу та доробку вітчизняних 

дизайнерів другої половини ХХ ст. 

Результати дослідження. На відміну 

від світового fashion-простору, у творчості 

українських дизайнерів другої половини ХХ 

ст. історична тема одержала обмежене та 

специфічне втілення, визначене 

особливостями соціокультурної системи 

«жорсткоорганізованого типу» (Р. Мертон), 

інституціоналізацією художньо-проектного 

процесу переважно у Будинках моделей та 

іманентною вітчизняному дизайну одягу 

орієнтацією на актуалізацію і творче 

переосмислення традицій народного 

вбрання. 

Як зазначалося у низці досліджень [12, 

с. 39–40; 14, с. 152–158; 18, с. 110–112], 

творчо-виробничий процес у Будинках 

моделей мав плановий і централізований 

характер, зумовлений особливостями 

радянської економіки. Регламентованим 

було й звернення до історичної теми, 

пов’язане, переважно, з офіційно 

затвердженими виставковими колекціями, 

покликаними репрезентувати республіку у 

загальносоюзному просторі і за кордоном в 

парадигмі офіційної версії історії. Чимало 

моделей проектувались до знаменних дат. 

Не випадково, створювані дизайнерами 

історичні колекції набували підкресленої 

репрезентативності, святковості, що, однак, 

не нівелювало високу художню цінність 

переважної частини робіт.  

Водночас, в історичних образах у 

вітчизняному дизайні одягу відобразились 

властиві українській культурі 

кордоцентризм, тонкий ліризм, поетично-

образне, а не раціональне осмислення світу 

та історії, асоціативність сприйняття. 

Особливістю вітчизняного дизайну 

одягу 1950–1980-х рр. став синтез 

національної, народної та історичної 

тематики, зумовлений як офіційними 

ідеологемами «національного як 

народного», «народної історії», так й 

притаманним українській художньо-

проектній традиції пошуком нових творчих 

рішень на основі вивчення в етнографічних 

експедиціях і на матеріалах музейних збірок 

[12, с. 94] традиційного костюма й співпраці 

дизайнерів з народними майстрами. 

«Конвергенції» історичних і 

національних пошуків вітчизняних 

дизайнерів сприяло й те, що низка стилів в 

історії українського мистецтва, зокрема 

«козацьке» бароко, набули яскравого 

національного забарвлення, увібрали 

принципи народномистецького 

формотворення і народного світовідчуття. 

Важливим чинником звернення до 

народно-історичної теми стала 

«придатність» останньої для репрезентації 

української культури на зарубіжних показах. 

Чималого значення набуло також те, що у 

1950–1980-х рр. українська текстильна 

промисловість значно поступалась світовій, 

використання нових технологій було 

обмеженим, а відродження старовинних 

технік виготовлення і декорування тканин 

дозволяло увиразнити образ й, бодай 

частково, конкурувати з зарубіжними 

колегами. Успіху «історично-народних» 

колекцій українських дизайнерів сприяла їх 

співзвучність світовому етнотренду 1970-х 

років. 

Джерельною базою дизайнерських 

розробок стали позбавлені ідеологічних 

двозначностей періоди вітчизняної історії, 

передусім, Трипілля, Скіфія, Київська Русь. 

Основними творчими методами 

проектування – стилізація, інтерпретація, 

асоціація. Викладене спонукає до 

постановки і розгляду на вітчизняному 

матеріалі проблеми співвідношення 

історичного і народного костюмів в їх 

інтерпретації у творчості українських 

дизайнерів. З погляду культурологічних 

концепцій структури культури й 

класифікацій костюма в теорії дизайну 

одягу [1, с. 217], народний костюм є 

різновидом історичного й віддзеркалює 
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семантосферу та історичний розвиток 

традиційної народної культури як 

складника культурного універсуму. 

Водночас, ряд науковців розглядає 

історичний і народний костюми як різні 

джерела дизайнерської творчості [11, с. 

110–111; 18, с. 150, 154], пов’язуючи перший 

з історичними художніми стилями, другий 

– із знаково-символічним виразом 

семіосфери народної культури, народних 

світоуявлень, цінностей, естетичних 

пріоритетів тощо. 

На нашу думку, осмислення народного 

костюма в творчості дизайнерів є 

різновидом історизму у його широкому 

розумінні, який, поряд з інтеграцією у 

сучасний дизайн одягу традицій 

історичного костюма, включає низку інших 

стильових форм. У зв’язку з цим, як 

доцільне і вдале розглядаємо застосування 

дослідницею М.В. Костельною поняття 

«історична етніка» в аналізі творчості 

дизайнерів українських Будинків моделей 

одягу середини ХХ – початку ХХІ ст. [12, с. 

48]. Конкретизуючи дефініцію, зауважимо, 

що на відміну від національного стилю, 

заснованого на творчому переосмисленні 

«пропорційних, конструктивних, 

декоративних та фактурних особливостей 

традиційного строю в парадигмах сучасної 

дизайнерської творчості» [12, с. 32], 

історична етніка орієнтована на 

символізацію за посередництвом костюма 

значущих змістів національної історії. 

Відзнакою розвитку історизму у 

вітчизняному дизайні одягу другої 

половини ХХ ст. є хронологічні розбіжності 

зі світовими тенденціями. Так, у світовому 

fashion-просторі 1950–1970-ті рр. стали 

часом інтенсивного звернення до 

різноманітних історичних джерел, а 1980–

1990-ті рр. – формування завершеної 

концепції «постмодерністської історичної 

еклектики». У вітчизняному дизайні одягу 

окресленого періоду ретроспекції 

історичних художніх стилів практично 

відсутні, а єдиним прикладом історичних 

пошуків є «історичне етно», становлення 

якого припадає на 1960-ті рр., коли 

внаслідок політичної «відлиги» 

пожвавилась міжнародна виставкова 

діяльність Будинків моделей, а в Київському 

будинку моделей одягу було започатковано 

проектування репрезентативного 

виставкового костюма. Підживлювана 

спадкоємністю творчого досвіду в межах 

Будинків моделей, тенденція сягнула 

апогею у 1970–1980-х рр. й продовжилась у 

1990-х, після закриття вітчизняних Будинків 

моделей, у діяльності старшого і середнього 

поколінь українських майстрів. 

Водночас, початок 1990-х рр., що 

збігся з руйнуванням радянської політичної 

системи та усуненням ідеологічних 

обмежень, позначено інтенсивною 

інтеграцією у вітчизняне культурне поле 

світових мистецьких надбань ХХ ст. та 

опануванням молодими українськими 

дизайнерами досвідом 

постмодерністського дизайн-історизму. 

Таким чином, 1990-ті – початок 2000-х рр. 

стали часом співіснування і взаємовпливу 

різночасових тенденцій: внутрішньої 

диференціації сформованого у попередній 

період «історичного етно», в межах якого 

з’явились колекції, засновані на матеріалі 

культур інших народів, історично-релігійні 

образи тощо, та опанування досвідом 

постмодернізму. 

Основними осередками розвитку 

«історичної етніки» у творчості вітчизняних 

дизайнерів 1960–1980-х рр. були київські 

Будинки моделей, на відміну від львівського 

Будинку моделей, з властивим йому 

синтезом традицій національного і 

європейського костюма у поточних 

колекціях, та харківського і одеського БМ, 

пов’язаних з масовим виробництвом 

швейних виробів, зорієнтовані на 

створення «знакових, образних», 

виставкових репрезентативних колекцій й 

зумовлений цим спектр мотивів і тем. 
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Найбільш повно історично-

національна тематика репрезентована у 

творчості представників першого в Україні 

Київського Будинку моделей одягу та 

Республіканського будинку моделей 

трикотажних виробів – Герца Мепена, Лідії 

Авдєєвої, Галини Забашти, Тамари Бачуро, 

Наталії Соболєвої та інших майстрів. 

Інтертекстуальні, узагальнені історичні 

образи, засновані на творчому осмисленні 

традицій історичного і народного 

українського костюмів, віднаходимо у 

доробку Лідії Авдєєвої – головного 

художника та керівника перспективно-

методичної групи Київського Будинку 

моделей одягу. 

Перше звернення майстра до 

історичної теми припадає на кінець 1960-х 

рр., коли у межах програми підготовки до 

міжнародного показу у Монреалі були 

створені монументальні, епічні, 

узагальнено-символічні «Фрески Софії» 

(1967). Колекція складається з кількох 

трапецієподібних суконь з накладними 

комірами з заокругленим краєм, 

виготовлених із гладких блискучих тканин з 

метанітом, декорованих принтами, що 

нагадують фітоморфні орнаменти фресок 

Софійського собору. Відзнакою проекту є 

дуальність візуальних кодів. Так, силуети і 

форма виробів відсилають до історичного 

вбрання Київської Русі – прямої сукні 

заможних городянок з накладним коміром 

– опліччям, ожерелком, оздобленим 

золотом і перлами, та ступінчастих абрисів 

давньоруського жіночого вбрання [16, с. 

35]. Водночас, лаконізм і виразність суконь 

співзвучні мінімалізму і геометризму в 

дизайні одягу кінця 1960-х рр. й установкам 

сучасного сприйняття. Значущими щодо 

створення дизайнерських образів є 

стилізація форм історичного костюма та 

цитування фрескових розписів. 

Окремі елементи архітектоніки 

костюмів набувають символічного 

значення, до прикладу, протиставлення 

вертикалі і горизонталі, асоційоване з 

вертикаллю небесного і горизонталлю 

профанного земного світів. Іншою 

особливістю образної структури колекції є 

«багатоетапність» розгортання змістів і 

відображення цілого у частковому. Так, 

орнамент тканин, що відтворює фітоморфні 

розписи Софії, відсилає до усієї системи 

фресок собору як Універсуму християнської 

культури. Поза цим, колекція створює 

святковий, життєствердний, величний, 

піднесений образ української столиці та 

України загалом. Історичні аспекти 

дизайнерського образу увиразнено 

фоторепрезентацією колекції на тлі 

давньоруської архітектури, статистів у 

костюмах давньоруської дружини, башт і 

маківок церков. Особливістю твору є 

«станковість», видовищність, 

антиутилітарність, виставковість.  

Художньої виразності колекції надає 

декор тканин, створених Лідією Авдєєвою у 

співавторстві з художниками Дарницького 

шовкового комбінату Ельвірою Титаренко і 

Ніною Бондаренко – з контуром, 

надрукованим одним кольором, й 

візерунками, виконаними у техніці розпису і 

вишивки майстрами Київського Будинку 

моделей одягу [19, с. 220]. 

Історичну тему у творчості Л. Авдєєвої 

продовжила «Софія Київська» (початок 

1980-х рр.) – розроблена з нагоди 1500-

річчя Києва репрезентативна виставкова 

колекція, що відтворює узагальнений образ 

вітчизняної історії у її витоках і сучасності. 

Як і в попередньому випадку, основою 

дизайнерських пошуків слугували лаконічні 

прямокутні силуети давньоруського 

жіночого княжого і міського вбрання. 

Провідним засобом образної виразності 

став контраст утаємниченої коштовної 

глибини темно-синього, вишневого, 

бірюзового оксамиту та виконаних у техніці 

золотого шитва цитат архітектурно-

скульптурних і фрескових орнаментів 

Софійського собору, розташованих у 
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традиційних зонах декорування костюма – 

біля горловини, на манжетах, по центру та 

по низу виробу. Показово, що 

символічного навантаження набула як 

техніка оздоблення суконь, що з’явилась у 

Київській Русі у Х – ХІ ст., опановувалась 

черницями і доньками князів й 

застосовувалась виключно у церковних 

шатах, плащаницях, хоругвах, княжому 

костюмі, так і золотий колір, асоційований з 

Божественним, сонячним сяйвом, 

безсмертям, духовним багатством, славою, 

величчю, вірою, мудрістю, життям, 

любов’ю. 

Інтерес дизайнера до історично-

релігійної теми засвідчили виставкові 

символічні колекції «Дух часу» («Реквієм по 

Бабиному Яру», «Христос», «Молитва»), 

«Ave Maria», «Мінора і хрест», виконані у 

співавторстві з Герцом Мепеном наприкінці 

1980-х рр. Образно-пластичною 

особливістю моделей стала колізія 

історичного і позачасного, відображена у 

стилізованому абстрактному вбранні, що 

лиш віддалено нагадує одяг стародавніх 

євреїв євангельського періоду – хітон 

(кетонет) з довгими цільнокроєними 

рукавами з заниженою проймою та плащ 

(сімлу). Символічній ємності, епічності, 

історичності образу посприяли 

монументальність узагальнених форм, 

графічна виразність силуетів й 

сповільнений ритм вертикальних ліній. 

Символічно-образного значення набуло 

колірне вирішення – типовий для 

історичного вбрання стародавніх євреїв 

контраст чорного і білого, що символізують 

початок і кінець, пітьму і світло й у єдності 

протилежностей утворюють гармонію, та 

жовто-коричневі барви землі. 

Ємною семантикою позначене 

виконане у техніці аплікації і шитва 

декоративне оздоблення виробів: 

розташований по низу чоловічого хітона 

орнамент з солярними знаками, в яких 

прочитується хрест, та масштабно 

збільшене зображення мінори (менори) – 

золотого семисвічника, одного з 

найдавніших в юдаїзмі символів очікування 

Месії, на чорному жіночому плащі. 

Символічне значення, відображене у назві 

«Мінора і Хрест», має зіставлення символів 

мінори і хреста як знакових виразів різних 

етапів історії релігії. Істотні грані образу 

розкриває чорно-золота намітка 

чоловічого комплекту, асоційована з 

терновим вінцем. Пластичної виразності 

моделям надають контраст вертикалей і 

горизонталей, світлого і темного тонів. 

Епічність, монументальність й, 

водночас, тонкий ліризм притаманні моделі 

«Ave Maria», що складається з ніжно-

рожевого кетонету, колірно асоційованого 

з жіночністю, трепетністю і глибиною 

материнської любові, та білої сімли – 

символу божественної чистоти. Іконної 

вагомості образу надають округлі, м’які 

складки коричнево-золотавого покрову 

голови, що контрастують з вертикальними 

графічними лаконічними лініями вбрання. 

Як і у попередніх моделях, символічно-

образним центром композиції є дерев’яний 

нагрудний хрест, розміщений поверх 

вбрання. Типовою для творчості Л. Авдєєвої 

є «станковість», видовищність, «сюжетність» 

колекцій та їх «довершуваність» в 

інтерпретації та асоціативному сприйнятті. 

Одним з найбільш яскравих явищ у 

вітчизняному дизайн-історизмі другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. стали колекції 

випускниці Львівського державного 

інституту прикладного і декоративного 

мистецтва (1978 р.), художника-модельєра 

Республіканського будинку моделей 

трикотажних виробів (Київ, 1978–1979) та 

Львівського будинку моделей (1980 р.) 

Галини Забашти – образно ємні, символічні, 

асоціативні, тонко ліричні, пластично 

цілісні, засновані на творчому 

переосмисленні українського народного 

вбрання. Чи не найповніше історичний 

струмінь творчості дизайнера 
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репрезентують костюми за мотивами 

мистецтва Київської Русі – створені до 1500-

річчя м. Києва моделі «Ярославна», 

«Княгиня» (1979 р.); ансамблі одягу 

«Українське бароко» (1980 р.), «Дивоптах» 

(1987 р.); сценічні образно-асоціативні 

костюми для Р. Кириченко («Росава», 

1980 р.; «Чураївна», 1990 р.; «Козачка», 

2004 р.) та костюми для концерту-вистави 

«Золотий камінь» Н. Матвієнко («Велика 

богиня», «Жриця», «Храм», «Ангел», 

«Душа»). 

Зокрема пластичною виразністю, 

символічністю і смисловою ємністю 

позначена виставкова модель «Ярославна» 

(1979 р.), побудована на досконалому 

осягненні традицій історичного костюма, їх 

творчому переосмисленні завдяки методам 

стилізації, інтерпретації та асоціації й 

узгодженні з сучасним естетичним 

сприйняттям. Основу конструкції моделі 

утворює тунікоподібна давньоруська біла 

жіноча сорочка з цільнокроєним рукавом з 

заниженою проймою, коротша верхня синя 

сукня без рукавів із незшитими краями, 

підперезана тонким поясом, та головний 

убір – намітка, убрус. Важливого значення у 

творенні символічного художньо-

проектного образу набувають 

узагальненість, монументальність форм, 

силуету й сповільнений ритм вертикалей і 

горизонталей, суголосний пластиці 

давньоруських мозаїк і фрескових розписів. 

Семантично ємними є великі однотонні 

площини білого – кольору чистоти і 

духовності та ультрамариново-синього – 

символу божественності, абсолюту, 

нескінченості, вічності, мудрості, істинності, 

спокою, глибини. Динамічності моделі 

надає контраст статичних геометризованих 

форм і експресивного діагонального 

темного абрису синьої сукні, утвореного 

фіксацією її кута на поясі. Художньо 

виразним, на нашу думку, є використання 

образно-пластичних можливостей 

поєднання розрідженого м’якого трикотажу 

з вовною, льоном, шовком, віскозою. 

«Рукотворності» та «історичності» сприяють 

техніки декорування – вишивка (ручна і 

машинна), аплікації, батик, декоративні шви 

тощо. Цільове призначення моделі як 

утілення змістів вітчизняної історії 

підкреслює її репрезентація у ювілейному 

виданні «Києву – 1500. Художники 

модельєри – ювілею», що вийшов другом у 

1980 р. 

Прикладом вдалого відтворення 

засобами дизайну одягу цілісного образу 

історичного художнього стилю й 

культурного тексту історичної доби є 

ансамбль «Українське бароко» (1980 р.). 

Урочистість, декоративність, 

життєствердність, чуттєвість, ліризм 

українського варіанту європейського стилю 

знайшли відображення у пластично 

активних, однак гармонійних формі і силуеті 

відрізної у талії довгої сукні, створеної на 

основі творчого переосмислення міського 

жіночого вбрання XVII – XVIII ст. [16, с. 44–

47]. Символічного навантаження набула 

колористика ансамблю – світлоносне, 

мажорне поєднання білого тла, 

асоційованого з божественним світлом, та 

прохолодно-жовтого великомасштабного 

експресивного орнаменту, в якому наче 

віддзеркалив блиск іконостасів доби 

Бароко. Заслуговує на увагу вдале 

композиційне урівноваження колірних 

площин – жовтого головного убору та 

орнаменту у верхній частині сукні, білої 

середньої частини та виконаного у техніці 

холодного батику і вистрочки жовтого 

орнаментального купону, увиразненого 

контрастними жовто-коричневими 

деталями. 

Історизм у його широкому розумінні 

репрезентує виставкова модель «Дивоптах» 

(1987 р.), в якій засобами художнього 

проектування костюма відтворено один з 

образів народного декоративно-

ужиткового мистецтва і давньо-

слов’янського фольклору та узагальнений 
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концепт «чарівного», «надбуденного», 

«фантазійного», локалізованого у мрії і 

протиставленого прозі земного життя. 

Історичним прообразом моделі є 

давньослов’янське жіноче вбрання – 

широка пряма сукня з рукавами, зібраними 

наруччями, та намітка (убрус). Водночас, 

створюючи асоціативний і змістовно ємний 

образ, мисткиня значно відійшла від 

першоджерела, стилізуючи і гіпертрофуючи 

рукави сорочки, які уподібнились крилам 

Дивоптаха – фантазійної міфологічної 

істоти, символу повітря, сонця, безсмертя, 

душі, відродження, єдності неба й землі. 

Важливого значення у творенні 

асоціативного дизайнерського образу 

набуло колористичне і фактурне вирішення 

виробу: контраст м’якості трикотажу та 

блиску шовку і віскози; синьо-білих смуг, 

асоційованих з повітряно-небесною стихію, 

та жовто-коричневих барв землі. 

Ще більшого образного узагальнення 

мисткиня сягнула у виставковій моделі 

«Золотий передзвін» (1987 р.), заснованій 

на розгортанні у сприйнятті асоціативного 

зв’язку «передзвону – храму – змістів 

християнської культури – Києва – Хрещення 

Русі». Як і у попередніх випадках, 

історичним прообразом виробу слугують 

намітка і пряма давньоруська сукня, 

декорована ритмізованими смугами, що 

асоціативно відтворюють передзвін. 

Важливого значення у структурі 

дизайнерського образу набувають 

рецептивне співвіднесення лінійного 

абстрактного ритмізованого декору з 

традиційним орнаментальним оздобленням 

та колірна гама, побудована на співзвуччі 

біло-золотавих і золотавих життєствердних 

тонів. 

Значно менш численними й 

локалізованими переважно у 1980-х – 

початкові 1990-х рр. є звернення 

українських дизайнерів до історичних 

художніх стилів та артефактів інших культур. 

Так, стилізацію іспанської сукні для 

фламенко зустрічаємо у творчості Г. 

Забашти. Основою образу слугує типовий 

для іспанського традиційного вбрання 

приталений, розширений у нижній частині 

силует та мантилья з пейнетою. Експресію 

національного іспанського характеру та 

ритми запального танцю відтворено 

контрастом чорного трикотажу, який слугує 

основним матеріалом виробу, та 

ритмізованих горизонтальних білих смуг на 

мантильї й сукні. 

Доробок дизайнера 

Республіканського будинку моделей 

Тамари Бачуро демонструє приклади 

історизму в його широкому розумінні, 

створені за посередництвом стилізації і 

цитування образи інших культур. Зокрема в 

особистому архіві майстра віднаходимо 

fashion-ілюстрації з розробкою варіантів 

адаптації до актуальних модних тенденцій 

мотивів індіанського традиційного вбрання. 

Так, елементом жовто-коричневої, відрізної 

у талії сукні, ескіз якої датовано першою 

половиною 1980-х рр., є довга індіанська 

канва, розташована на спідниці і поздовж 

рукавів. В ескізі виставкового костюма за 

індіанськими мотивами пір’я, яким 

прикрашали традиційний індіанський 

костюм, асоціативно відтворено у пластиці 

перекинутої через одне плече і зав’язаної 

на стегні червоної накидки, що доповнює 

чорний топ і розкльошені брюки. У 

виставковій колекції сезону осінь/зима 1989 

р. червоні, актуального трапецієподібного 

силуету драпові пальто декоровано 

чорними бахромою і шкіряною аплікацією, 

які умовно означують диференціацію 

конструктивних частин індіанського 

костюма та його оздоблення пір’їнами 

(особистий архів М.В. Костельної [12 ]). 

Висновки. Особливостями розвитку 

історизму у пошукових стратегіях 

українських Будинків моделей одягу та 

творчості вітчизняних дизайнерів другої 

половини ХХ ст. стали: синтез історичних і 

національних мотивів і створення 
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узагальнених символічних дизайнерських 

образів на основі переосмислення традицій 

народних строїв, національної архітектури, 

скульптури, монументального і 

декоративно-ужиткового мистецтва, 

фольклору, легенд; відтворення цілісного 

культурного тексту того чи іншого 

історичного періоду методами стилізації, 

інтерпретації, асоціації, меншою мірою – 

цитування; відображення історичної 

тематики переважно в межах Київської 

школи дизайну одягу та у виставковому 

репрезентативному костюмі.  

Особливостями еволюції історично-

національного спрямування в творчості 

українських дизайнерів другої половини ХХ 

ст. вважаємо поступову інтенсифікацію 

зв’язків зі світовим fashion-простором, 

внутрішню диференціацію і розширення 

кола історично-національних джерел, 

інтертекстуалізацію образів, інтеграцію у їх 

структуру мотивів національної архітектури 

і декоративно-ужиткового мистецтва, 

зростання асоціативності колекцій та 

урізноманітнення методів дизайнерської 

творчості, поступове виділення у 

самостійну групу колекцій і моделей, 

заснованих на творчому осмисленні 

історичних костюмів інших культур. 

Перспективи подальших досліджень 

полягають у порівняльному аналізі проявів 

історизму у творчості українських 

дизайнерів кінця ХХ – початку ХХІ ст. та в 

світовому дизайні одягу. 
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HISTORICAL METHOD IN SEARCH STRATEGIES 

OF UKRAINIAN FASHION HOUSES AND 

DOMESTIC DESIGNERS’ WORKS OF THE 

SECOND HALF OF XX CENTURY 

GALUDZINA-GOROBETS V. I. 

Kyiv National University of Culture and Arts 

The aim of the article is to identify the 

peculiarities of the dynamics and figurative and 

stylistic displays of historical method in the search 

strategies of Ukrainian Fashion Houses and 

domestic designers’ works of the second half of XX 

century.  

Methodology. The methodological basis of the 

article is formed by the principles of the system 

and synergistic approach, the method of 

comparative and historical analysis, the method of 

cultural and historical reconstruction, the historical 

and biographical method, the analytical and 

typological method, the art criticism and stylistic 

analysis.  

Results. It is established that in the domestic 

clothes design of the second half of XX century the 

historical method has developed predominantly in 

the form of "historical ethno" since the late 1960s. 

It has been proved that the appeal to the historical 

theme took place within the Kiev clothes design 

school and in the exhibition representative 

costume. It was established that the main sources 

of design development were the ornamentation of 

Trypillia, Scythia, Kyiv Rus; traditional folk 

costumes, motifs of architecture, monumental and 

decorative and applied arts, folklore, legends; the 

stylistics of the Ukrainian Baroque, and the main 

creative methods became stylization, 

interpretation, association, and quoting.  

It is proved that the peculiarities of the evolution 

of historical and national orientation in the works 

of Ukrainian designers of the second half of XX 

century was the gradual intensification of ties with 

the world fashion space, the expansion of the 

circle of historical national sources, the 

intertextualization of images, the integration into 

their structure of the motifs of national 

architecture and decorative arts, the growth of the 

associativity of collections and the diversification 

of methods of design creative work. On the basis 

of the stylistic analysis of numerous samples of 

design works it has been demonstrated that the 

brightest display of historical method in the 

national clothes design of the second half of XX 

century became the creative work of L. Avdeyeva 

and G. Zabashta.  

The scientific novelty of the article is based on 

the theoretical and methodological basis and 

investigation on the empirical material of historical 

method in the search strategies of the Ukrainian 

Fashion Houses and domestic designers’ works of 

the second half of XX century.  

The practical significance of the research is that 

the empirical materials represented in the article, 

their analysis and generalizations can be used in 

scientific researches devoted to the development 

of clothes design in Ukraine; in the preparation of 

manuals and textbooks on the history of design; in 

the preparing of lectures, practical and seminar 

sessions within the courses «History of the 

costume», «History of fashion of XX century», 

«History of design in Ukraine». 

Keywords: clothes design, historical method, 

historical ethnics, Fashion Houses, exhibition 

collections. 
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