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Культурні рефлексії кольору 
в моді ХХ – початку ХХІ ст. 
(історичний досвід)

Анотація. Висвітлюються питання колірних переваг у 
творчості дизайнерів ХХ – початку ХХІ ст. Дослідницька 
проблема досить непроста, так оскільки ґрунтується на 
широкому спектрі об’єктивних і суб’єктивних аспектів 
індивідуальної творчості. Соціокультурна, геополітич-
на канва, з одного боку, індивідуальний психологічний 
досвід, фізіологічні засади, з іншого, –  формували стійкі 
або нетривалі колірні рефлексії у творчості дизайнерів. 
Індивідуальні виражальні засоби кольору, його психо-
фізіологічні властивості в мистецтві, перш за все, обра-
зотворчому, розглядаються в наукових працях спорадич-
но. Дослідники кольору із царини фізики, хімії, історії, 
соціології, психології, урбаністики, мистецтвознавства, 
дизайнери, маркетологи про колір говорять різне, мають 
власні переконання і концепції. З роками поступ у розу-
мінні синтетичності явища кольору став відчутнішим, 
оскільки фахівці-природознавці намагаються порозу-
мітися з представниками гуманітарних наук. До цього 
сьогодні закликають сучасні дослідники Мішель Пастуро, 
Лорі Рейд, Розалінд Ормістон, Майкл Робінсон та ін., але 
комплексного дослідження кольору в мистецтві костюму, 
творчості провідних дизайнерів ХХ і ХХІ ст. практично 
відсутні. Кольори Ельзи Скіапареллі, Коко Шанель, Ів Сен 
Лорана, Джанні Версаче, Валентіно, Рея Кавакубо дуже 
часто, пориваючи з усталеною традицією і «функціональною 
сумісністю» кольору і форми, виступають виразниками 
естетичних і етичних уподобань дизайнера, з урахуванням 
викликів часу. Впливаючи на самопочуття людини, колір 
містить історичну пам'ять, семантику, які співвідносяться 
з його характеристиками і місцем у культурі. Поодинокий, 
розпорошений і не систематизований науковий матеріал з 

колірного сприйняття і переваг дизайнерів одягу в різного 
характеру публікаціях  спонукає до подальшого вивчення.

Ключові слова: колір, відтінки, мода, дизайн, історія, 
культура, мистецтво, асоціація, семантика, традиція, 
концепція.

Постановка проблеми. Питання культурних 
рефлексій кольору актуальне в контексті 

дослідження сучасних тенденцій в модній інду-
стрії. В оточенні людини – безліч кольорів, життя 
немислиме без їх розмаїття, у неї постійний 
вибір: одягаючись, оздоблюючи помешкання, 
купуючи речі тощо. За багатством асоціацій 
жодне з природних явищ не може зрівнятися з 
кольором. Колір здатний привабити і відштовх-
нути, втішити і засмутити, вплинути на само-
почуття і працездатність. Його силу впливу на 
людину, її здоров’я, психіку і свідомість давно 
зауважили і митці, і представники найрізно-
манітніших наук – філософи, фізики, медики, 
історики мистецтва, психологи, – намагаючись 
вирішити проблему кольору по-своєму, часто 
інтуїтивно. Сприйняття кольору змінюється 
залежно від історичного періоду, геополітичного 
та культурного контексту та ін. Індивідуальні 
захоплення будь-яким кольором або несприй-
няття його  пов’язані з емоціями, ситуаціями 
чи подіями в особистому житті людини.

Мета статті – коротко зазначити колірні 
переваги у творчості дизайнерів ХХ і початку 
ХХІ ст. Виявити певну обумовленість колірних 
індивідуальних тенденцій у їхній творчості на 
тлі об’єктивних (суб’єктивних) обставин.

Виклад основного матеріалу. Історія кольо-
ру в одязі така сама давня як історія костюму. 
Впродовж усієї історії тканина, крій і особливо 
колір були не просто окрасою і символом, вони 
були тими засобами, що дозволяли виразити 
емоції, ідеї, продемонструвати статус і статок 
людини. Володарі світу – фараони, імператори, 
царі, королі, служителі богів, воєначальники – 
оберігали свої права у всьому, навіть у вбранні. 
Від ХІІІ ст. у Європі вводилися закони проти 
розкоші, які забороняли або, навпаки, зобов’я-
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зували носити одяг відповідних кольорів пред-
ставникам певних соціальних верств і груп. У 
ХІХ і наступному ХХ ст. для зміцнення бар’єрів 
між різними класами суспільства використання 
кольорів і принципи їх поєднання були чітко 
регламентовані [1, с. 78].

ХХ століття людство прожило стрімко, ви-
найдено було практично всі модні ноу-хау. 
На думку трендсеттерів, принципово нового, 
швидше, вже не буде, за винятком технологій 
і кольоросполучень. Практично кожен худож-
ник, розробляючи свою концепцію кольору, 
демонструє індивідуальні колірні переваги, які 
матимуть вплив на розвиток колористичних 
тенденцій модної індустрії. 

Інновації в модній індустрії ХХ ст. радикально 
змінили сприйняття сучасниками аванґард-
ної ідеології в мистецтві. Маніфестувались 
яскраві кольори, а їх прихильники не могли 
бути непоміченими. Футуристичне мистецтво 
навчило моду ігнорувати традиційні погляди, 
розвивати уяву, експериментувати з матеріалом, 
формою, кольором. «Маніфест про одяг людини 
майбутнього» (1913) Дж. Балли – справжнє про-
роцтво. «Наші вулиці виглядають безколірно і 
гнітюче. Люди носять бездарний, безжиттєвий, 
песимістичний одяг. Давайте створимо речі 
майбутнього – вони будуть дуже простими і 
милими, комфортними до тіла, і в них буде вибух 
кольору. Яскраво червоний, яскраво зелений, 
інтенсивно жовтий і оранжевий, чистий білий. 
Дизайн одягу – динамічний, рисунки – геоме-
тричні… Речі будуть фосфорувати і виблискувати. 
З’явиться ароматизована білизна, антисептичні 
шкарпетки, штани з електричними лампочками, 
тканини, які змінюватимуть колір залежно від 
настрою людини і т.д.». [2, с. 17]. Практично все 
це збулося насправді!

Соня Делоне, художниця українського похо-
дження, розвинула аванґардні тенденції в диза-
йні одягу. Працювала в стилі опарт, відродила 
використання яскравих сонячних кольорів; її 
роботи виділялись ритмічною послідовністю 
кіл, ромбів і спіралей [3, с. 57]. Дизайнери М. 
Прада, М. Ватанабе, Dsguared2, Gelin та інші 
надихаються її творчістю і сьогодні. 

Кожний колір має свою унікальну історію. 
У різні часи до того самого кольору ставлення 
було інше – від заборони аж до захоплення. Ко-
лір в одязі може розказати про час і культурні 

цінності, про людей і їхні смаки, про мораль 
суспільства й політичну ситуацію в країні. За 
перевагами кольору сьогодні найулюбленіший 
у європейців і чоловіків – синій (38%), у жінок 

– червоний (20%), зелений (12%), чорний (8%), 
жовтий (5%), білий і фіолетовий (3%), коричне-
вий (2%), сірий та ін. (1%).

«Червоний – архетипічний, перший колір, 
який людина підпорядкувала собі, навчила-
ся виготовляти, відтворювати і розділяти на 
відтінки, спочатку в живописі, потім у фар-
бувальній справі» [2, с. 7]. Він на особливому, 
привілейованому становищі, виступає маркером 
у колекціях багатьох відомих модельєрів – Е. 
Скіапареллі, К. Шанель, К. Діор, Валентіно, К. 
Лакруа та ін. [4, с. 20].

Коко Шанель завжди представляла модель 
у червоному або першою (цифра Сонця), або 
п’ятою (Юпітера – планети, яка приносить успіх, 
багатство, славу). Е. Скіапареллі любила червоний 
за аванґардність, у творчості її надихало мисте-
цтво С. Далі, Ж. Кокто, інків. Яскраво-рожевий 
колір фуксії, «shocking pink», стане маркером її 
творчості. В історії моди назавжди залишився 
її чорний оксамитовий капелюшок у вигляді 
туфельки «Рожевий каблук», автором ескізу якого 
був С. Далі. В цій колористиці був оформлений 
магазин у Парижі, а С. Далі запроєктував диван 
у вигляді губ «Мей Вест» [6, с. 15]. Поховали її 
теж у рожевому, а автобіографічну книгу пе-
ревидають завжди з обкладинкою пронизливо 
рожевого. ЇЇ твори стали джерелом натхнення 
для колекцій дизайнерів – Ж. П. Ґотьє, Д. Ґальяно, 
Ф. Москіно, А. Макквіна та ін.

Беззаперечну перемогу червоному приніс К. 
Діор коктейльними сукнями, що завойовували 
світ і були ілюстровані знаним графіком ХХ 
ст. Р. Ґрюо. Драматична напруга червоного та 
його відтінків присутня в багатьох колекціях 
Ів Сен Лорана і особливо К. Лакруа. Від другої 
половини ХХ ст. червоний –головний герой в 
костюмах «споживацьких» 1980-х – яппі – ба-
гатих і знаменитих кар’єристів.

У Валентино – «червоний – найкращий колір, 
який личить усім жінкам, лише варто пам’ятати, 
що існує понад тридцять його відтінків. Життя, 
смерть, пристрасть, кращий спосіб не нудьгувати 
– ось, що таке червоний. Від жінки у червоному 
не можна відвести погляд» [6, с. 28]. Валентино 
полюбив цей колір ще під час першої поїздки в 
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Барселону на запрошення товариша відвідати 
оперу. Жінки у верхніх ложах асоціювалися йому 
з червоними квітами, і цей спогад повернувся до 
нього, коли почав займатися модою. «Червоний 
колір маку», «спілої черешні», «гранатовий», 
«класичний», «малиновий» – кольори-візитки, що 
супроводжують майже всі колекції дизайнера 
та надихають сучасних модельєрів на «червоні 
колекції». З легкої руки «Rosso Valentino» вийшов 
на червоні доріжки «Оскара», «Золотого глобу-
са», Каннського кінофестивалю [6, с. 23]. Сукні 
не зливались, а навпаки, їхні власниці ефектно 
виділялись… За вірність кольору його назвали 
Червоним Імператором Моди. 

Сьогодні червоний присутній в усіх стилях, 
від класики до аванґарду, він незмінний для 
всього, що маркується як іспанське чи лати-
ноамериканське! Як агресивний і домінантний 
добре прочитується акцентом в аксесуарах, у 
вечірньому вбранні й для активного відпочинку. 

Непроста доля у Жовтого в моді. Ставлення 
до нього було неоднозначним – поклонялися, 
відкидали, насміхалися, поступався в популяр-
ності, на відміну від золотого, завжди бажаного 
як символу розкоші й багатства. 

Популярності жовтий і його відтінки набули 
у 1910-ті – модні видання рекомендували ку-
пити собі та оточенню для втіхи щось сонячне 

– жовте. П. Пуаре – революційний художник, 
який не лише звільнив жіноче тіло від корсе-
та, а й запозичив яскраві, екзотичні кольори зі 
сценічних костюмів російського балету, ескізи 
для якого створював Л. Бакст. Жовтий, червоний, 
зелений П. Пуаре провокували й дратували 
незмінний буржуазний дух. Його костюми із 
золотої парчі зі східним орнаментом, тюрбани, 
шаровари, туніки з тонкого мусліну шафранового 
кольору, кімоно, розшите жовтими драконами, 
відповідали смакам богемної публіки, яка 
захоплювалася екзотичними стилями. «1912 
року Париж нагадував гарем невгамовного і 
добродушного султана Пуаре».[8, с. 13]. У «золоті» 
1920-30 роки панувало ар-деко, стиль розкоші, 
який опирався на прості конструктивістські 
форми одягу, з використанням багато декоро-
ваних тканин у східних або етнічних мотивах. 
Вечірки, дансинґи і коктейлі сприяли богемній 
моді та способу життя. 

У молодіжній моді 1960-х, в оп- і попарті 
жовтий стає провідним кольором. У колекціях 

Е. Пуччі, Міссоні, Е. Унгаро та Ів Сен Лорана він 
з’являється в контрастних колірних сполученнях 
і створює життєрадісний настрій. Жовті соняхи 
Ван Ґоґа на жакетах Ів Сен Лорана долучаються 
до шедеврів у моді. У 1980-ті – роки ідолів, ку-
мирів, топ моделей – на зміну жовтому в одязі 
приходить золотий, не такий вже й благородний 
через прагнення підкреслити оточенню розкіш 
і багатство, що інколи доходило до перебору та 
кічу. Утвердився культ італійського дизайнера 
Дж. Версаче з його колірною і орнаментальною 
надмірністю і зверхністю. Не дивно, що після 
«золотої лихоманки» 1980-х сприймати золото 
інакше, аніж як вульгарне, важко було.

Мінімалізм 1990-х з простими і лаконічними 
формами одягу та ахроматичними кольорами 
висунули яскравий жовтий в лідери, згодом 
отримали розвиток і його відтінки – гірчичний, 
оливковий, хакі, шампанського. Апокаліптична 
тема кінця світу стала лейтмотивом початку 
наступного століття. Виходом з кризи у фешн-ін-
дустрії стали «ін’єкції» кольору, особливо енер-
гетичного жовтого. В кожній колекції – золоті 
сукні, де колір вже об’єднав усе – і секс, і гроші, і 
амбіції. У третьому тисячолітті золото остаточно 
перестало насторожувати своєю розкішшю, зали-
шивши за собою попередні смисли. З подіумів 
жовтий перемістився у молодіжні субкультури 
та професійний спорт. Різні стилі й напрямки 
в молодіжній моді, від музично-танцюваль-
ного хіп-хопа до екстремально-спортивного 

– сноубордистів або велогонщиків. Цікаво, що 
дизайнери повертаються до життєрадісного 
жовтого, коли закінчується їхнє захоплення 
темними і похмурими кольорами.

Зелений до ХІХ ст. був найскладнішим у 
виробництві та закріпленні: хімічно нестійкий, 
упродовж століть асоціювався з усім мінливим, 
недовговічним, короткочасним: дитинством, 
коханням, надією, вдачею, грою, випадком, 
грішми. Лише романтики розгледіли його тісний 
зв'язок з природою, що залишається актуальним 
і сьогодні [9, 4]. Методично доводив свою ло-
яльність до інших кольорів, зелений нікого не 
витісняє, не рветься в лідери, він просто є. За 
це його люблять і носять сьогодні всі – багаті 
і бідні, дорослі і діти, чоловіки і жінки.

У часи Першої і Другої світових війн панував 
мілітарний оливковий. На кінець 1960-х мода на 
зелений повертається: Ів Сен Лоран демонструє 
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етнічну та колекцію в стилі сафарі. В 1970-ті 
хіпі вивели яскравий зелений, згодом – низку 
багатих відтінків зелені. На початках 1990-х на 
подіумах у діловому, повсякденному і вечірньо-
му одязі панували яскраві й багаті відтінки 
зелені, символізуючи надійність і стабільність. 
Під кінець століття зелений загубив епатажну 
яскравість і набув пастельності – моху, оливко-
вий, фісташковий, аквамарин. Мода на зелений 
приходить раптово, даючи відпочинок очам і 
розуму після панування яскравих гарячих ко-
льорів. Як правило, у весняно-літніх колекціях 
він чистий, інтенсивний, ніжно-солодкий; у 
зимово-осінніх – складних болотистих, хвойних, 
стриманіший і холодніший. Сьогодні – провід-
ний колір екомоди.

Синій упродовж історії моди відігравав лише 
головні ролі, його репертуар – безмежний. Синій 
став найулюбленішим кольором у повсякденно-
му житті людей, далеко обійшовши інші. Люди 
різної статі, соціального походження, різних 
професій, з різним культурним вантажем зі-
знаються в любові до синього. І головний доказ 
цьому – одяг [10, с. 102].

Сьогодні королівський синій поширений 
практично в усіх колекціях, виглядає завжди 
благородно. Темно-синій (неві) – колір ма-
троського дрескоду, корпоративного костюма. 
Наприклад, класикою стали темно-сині сукні 
і костюми з джерсі, так звані «білі комірці» К. 
Шанель. Синій – це денім, джинсова тканина, у 
минулому – одяг для матросів. Сьогодні джин-
сова тканина вирівняла всі соціальні прошарки 
населення, стать, це – незмінний атрибут мо-
лодіжної культури. 

Ів Сен Лоран, Дживанши демонструють чу-
довий синій у класичних колекціях от кутюр, Р. 
Кавакубо й Ватанабе – у футуристичних пропо-
зиціях. Фактично, синій стоїть поза модою, йому 
віддає перевагу більшість. У розмаїтті відтінків 
він присутній в різних стилях, практично, в 
усіх дизайнерів.

Фіолетовий, поєднавши пристрасть червоного 
і сакральність синього, набув глибоких смислів 
і епітетів. Проте мало хто замислюється над 
ними сьогодні, коли вдягає фіолетовий. Воістину 
королівський, містичний фіолетовий зійшов до 
простих людей, став молодіжним і повсякденним. 
У ХХ ст. він входив і виходив з моди. На початку 
століття став улюбленим кольором салонних 

знаменитостей, екстравагантних особистостей. 
У 1920-30-х модними стають його вишукані 
відтінки – орхідеї, лілові, лаванди, зустрічаємо 
в сукнях М. Віонне, Ж. Ланвін, Баленсіаґи, які 
стали ознакою вищості: в них йшли під вінець, 
в них коронувалися, знімались у фільмах тощо. 
Акторка-провокаторка М. Дітріх ефектно одягала 
й комбінувала з іншими кольорами сукні від 
пурпурних до фіолетових кольорів. 

Фіолетовий став популярним у 1960-х у пси-
ходелічних рисунках тканин у середовищі хіпі. 
Серед дизайнерів найбільш ефектним зробив його 
Ів Сен Лоран, прекрасно поєднавши з жовтими, 
орнанжевими, червоними. Першим пофарбував 
хутра в яскраві відтінки фіолетового. У 1980-х 
ввійшов у чоловічий гардероб. Особливо попу-
лярним став колір червоно-фіолетової фуксії, 
покровитель танцмайданчиків, улюбленець 
трансвеститів і провінційних красунь світу. 

Згодом фіолетовий почав утверджуватися 
в рекламі жіночої білизни, елітної косметики, 
вишуканої парфумерії. Це особливий колір, 
несе сильний емоційний заряд, символізує 
королівську владу, багатство, азарт і пристрасть. 
У поєднанні із золотим, срібним, бірюзовим і 
чорним він став улюбленцем знаменитих ди-
зайнерів, стилістів, інтелектуалів. Сьогодні він 
вийшов на вулицю, у повсякденну і молодіжну 
моду, він всюди – у верхньому одязі, вечірньому, 
аксесуарах тощо.

Ахроматичні завжди в моді, вони загадкові, 
універсальні й практичні. В дизайні одягу ХХ 
ст. помітною є тенденція особливого ставлення 
до ахроматичних кольорів, зокрема, чорного 
кольору, переосмислене сприйняття якого 
відкрило дизайнерам нові трактування в моді, 
стало результатом їх самовираження. Чорний 
сьогодні – це пристрасть дизайнерів моди, яка 
проявляється в їхніх авторських колекціях, 
присутня в їхніх гардеробах, як, наприклад, у 
К. Лаґерфельда, Дж. Армані, Д. Каран, Р. Кава-
кубо та багатьох інших [10, с. 8]. Кожен знаний 
дизайнер має колекції в чорному кольорі та 
неодноразово висловлювався з приводу «віч-
ного» та «божественного» чорного кольору: «Я 
всіх одягну в чорне» (К. Шанель), «Чорний – це 
елегантна суміш відмінності, природності та 
простоти в догляді» (К.Діор), «Початок всього, 
точка відліку, контур, футляр і лише потім 
зміст» (К.Лакруа), «Чорний символізує зв'язок 
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мистецтва і моди» (Ів Сен-Лоран), «Чорна сукня 
– для дня і ночі. Завжди добре виглядає та під-
креслює індивідуальність» (Д. Каран), «Я завжди 
любила чорний колір. Але сьогодні чорний стає 
буденним і звичним оку, як денім. Я хочу знайти 
завтрашній чорний» (Р.Кавакубо), «Чорний – це 
квінтесенція простоти та елегантності» (Дж. 
Версаче), «Чорний – це колір, який пасує всім!» 
(К. Лаґерфельд) [6, с. 250-252].

«Науковці Інституту костюму при музеї 
Метрополітен у Нью Йорку (США) з’ясували, 
що саме чорний та білий кольори переважа-
ли в костюмі ХХ ст.» [11, с. 68]. Цю тенденцію 
визначили чорно-біла фотографія, ілюстрації 
з журналів моди та чорно-біле кіно, які стали 
приводом для кардинальних змін колористики. 

Коко Шанель заявила, що мода – це «маленьке 
чорне плаття» [8, с. 477]. Це була революційної 
довжини, до колін, сукня прямого силуету з 
вузькими рукавами, фото якої опублікувало 
модне видання «Harper’s Bazaar» 1926 р. Різно-
види сукні мали V-подібні вирізи горловини, 
глибокі декольте на спині, були без рукавів чи 
з довгими рукавами.  Американський журнал 
«Vogue» (1926 р.) порівняв «маленьке чорне плат-
тя» з автомобілем «Ford». Якщо Форд подарував 
американцям серійний автомобіль, Шанель 
подарувала жінкам доступну елегантність, а її 
«винахід» став культовим одягом до сьогодні. 
Чорний колір отримав статус «художнього» – 
йому надавали перевагу і аристократія, і боге-
ма. У 1920-ті чорні вечірні сукні уособлювали 
аристократизм і елегантність, до початку епохи 
Великого білого (1930-ті), були предметом 
творчості більшості дизайнерів. 

Екзистенціалізм 1960-х диктував моду на 
чорний в усьому, що було ознакою невдово-
лення людей. Чорний може бути бунтарським 
і агресивним – у «чорних курток», «рокерів», 
«Чорних пантер» і представників усіх рухів або 
груп, які в другій половині ХХ ст. вдягались у 
все чорне, щоб висловити свої протестні на-
строї, як, до прикладу, субкультура панків [12, 
с. 133]. Революцію в моді очолив Ів Сен-Лоран, 
запропонувавши публіці уніформу міських 
романтиків – куртки і пальто, шкіру та вініл 
чорного кольору. Трактував чорний, як такий, 
що нічого спільного не має з розкішним чорним 
вечірніх туалетів з тафти та оксамиту. 1967 року 
іспанець П. Рабан, який став відомим завдяки 

своїй колекції «12 неносибельних суконь з 
найсучасніших матеріалів», запропонував своє 
бачення чорного кольору – футуристичного, 
високотехнологічного, а після костюмів для 
фільму «Барбарелла» (1968 р.) – космічного» 
[5, с. 78]. 

У 1980-х чорний колір став маркером по-
стмодерну, в моду прийшло нове покоління 
дизайнерів, які його пропагували. Наприклад, 
експансія в паризьку моду японських дизайне-
рів Й. Ямамото, Р. Кавакубо, І. Міяке показала 
«японський чорний» колір. Паризька колекція 
Й. Ямамото (1981 р.) вразила публіку моделями 
чорного кольору. На противагу яскравим кольо-
рам інших колекцій, моделі Ямамото сприйняли 
як виклик Заходу – багатошарове, обгортальне, 
вільне та об’ємне чорне вбрання нагадувало 
інопланетян [3, с. 505]. Деконструктивістка Р. 
Кавакубо за допомогою ахроматичних кольорів 
підкреслювала новизну гострої та складної форми 
в моделях одягу. Італійський дует дизайнерів 
Д. Дольче та С. Ґабана в середині 1980-х вразив 
світ моди оригінальною стилістикою, навіяною 
сицилійськими традиціями. На противагу мод-
ному мейнстриму – образу вольової бізнес-ле-
ді, продемонстрували моделі в романтичній 
стилістиці – чорні сукні, з чорним мереживом, 
прикрасами й панчохами, які були виявом «чут-
тєвої та іронічної середземноморської традиції 
із сицилійським присмаком» [4, с. 122]. У 1990-ті 
роки під впливом італійської моди «мінімаліс-
тичний» чорний набув популярності, у моду 
увійшли його відтінки, до прикладу, «сивий», 
«колір південної ночі» та ін., зникла потреба 
класифікації тканини на сезонні та ситуаційні, 
зникли модні стереотипи, одяг чорного кольору 
почали вдягати влітку, а в вечірніх туалетах 
використовували вовну та льон. 

Чорний у ХХІ ст. – це своєрідні історичні 
репліки, «переспіви» з минулого століття. На 
переконання психологів, володіє обереговою 
енергетикою, що додало йому популярності. 
Чорний і надалі затребуваний у світі моди, без 
нього не відбуваються огляди модних дефіле, 
форумів, презентацій. Набувши на початках 
статусу елегантності з «високої» моди поступо-
во перейшов до сезонних колекцій брендових 
магазинів одягу. 

ХХІ століття – пік популярності «нових» 
хроматичних кольорів, відтінків і комбінато-
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рики. Авторське трактування кольору в роботах 
молодих дизайнерів є доказам того, як «вільне» 
поєднання кольорів знаходить шанувальників, 
у розкритті нових концептуальних поглядів. 
До прикладу, британський дизайнер Метью 
Віл’ямсон («Жівенші») сміливо працює з кольо-
ром – використовує яскраво рожевий, флуорес-
центний жовтий, кислотно-зелений, поєднуючи 
з ритмічними малюнками у моделях жіночого 
вечірнього одягу. Нові приклади трактування 
кольору окремими представниками світу моди 
визначають їх авторські прийоми, забезпечує 
реалізацію ідей.

Висновки. Колір у дизайні одягу – це вагома 
складова авторського стилю дизайнера, його 
ексклюзивна творча манера. Проте, «колір – ще 
й соціологічний фактор, який визначає дух часу 
і настрої суспільства». Загальний настрій епохи, 
що формується при аналізі подій в економіці, 
мистецтві, кіно, допомагає прогнозистам у 
створенні нових напрямків». Перш ніж говорити 
про тканини або моделі, фахівці визначають 
колір, тенденції моди розпочинаються з пошуку 
актуальних колористик, які є маркером часу.
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A N N OTAT I O N

Olha Tkanko, Zenoviia Tkanko. A cultural reflection 
of color in fashion in the 20th and beginning of 21st 
centuries. (historical experience)
      "… All nature is opened to the visual sense by 
means of color" I.Goethe. [1, 289].
Abstract. The article covers the issues of color 
preferences in designer’s creativity of the 20th and 
beginning of 21st centuries. The research problem 
is quite difficult, as it is based on a wide range 
of objective and subjective aspects of individual 
creativity. Socio-cultural and geopolitical outline on 
the one hand, individual psychological experience, 
physiological principles, on the other, formed a 
stable or short-term color trends in the work of 
designers. Individual means of expression of color, 
its psychophysiological properties in art, first of 
all, in fine arts, are considered in scientific works 
sporadically. Researchers of color in the fields of 
physics, chemistry, history, sociology, psychology, 
urban planning, art history, designers, marketers 
say different things about color and have their own 
beliefs and concepts.Over the years, progress in 
understanding the synthetic nature of the phenomenon 

of color has become more noticeable as naturalists 
are trying to communicate with the humanities. In 
fact, modern researchers such as Michelle Pasturo, 
Laurie Reid, Rosalind Ormiston, Michael Robinson 
and others are calling for this today. As for the 
comprehensive study of color in the art of costume, 
the work of leading designers of the last century and 
especially today are practical. missing. The colors of 
Elsa Schiaparelli, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, 
Gianni Versace, Valentino, Rhea Cavacubo very 
often, breaking with the established tradition and 
"functional compatibility" of color and shape, are 
the expression of aesthetic and ethical preferences 
of the designer, taking into account the challenges 
of time. Influencing the well-being of man, color 
contains historical memory, semantics, which are 
correlated with its characteristics and place in culture. 
A single, scattered and unsystematized scientific 
material on the color perception and preferences of 
fashion designers in various publications encourages 
further study.

Keywords: color, shades, fashion, design, history, 
culture, art, association, semantics, tradition, concept.
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