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2.2.1.Стилізація як художній прийом 
Стилізація — це навмисна імітація формальних ознак і образної системи 

твору в новому, незвичайному для нього художньому контексті. 

Вприменимом тільки до пластичних мистецтв сенсі стилізація — 

декоративне узагальнення зображуваних фігур і предметів за допомогою ряду 

умовних прийомів, спрощення малюнка і форми, об'ємних і колірних 

співвідношень. У декоративному мистецтві стилізація — закономірний метод 

ритмічної організації цілого; найбільш характерна стилізація для орнаменту, в 

якому завдяки ній об'єкт зображення стає мотивом візерунка. У станкове 

мистецтво стилізація вносить риси підвищеної декоративності [44]. 

Вцелом, стилізація — це жанрове наслідування чому-небудь, спроба 

представити предмети або фігури в умовно-спрощеній формі. Досягається 

стилізація спрощенням і узагальненням зовнішньої форми у відповідності 

сее межами, зміною абрису, перетворенням об'єму в плоскостнодекоративную 

форму з гранично виразним силуетом. 
Можлива також інтерпретація початкової форми — що має намір, свідоме 

спотворення форм. Таку стилізацію можна назвати цілісною і локалізувати її на рівні 

творчого методу. Для успішного застосування подібного методу необхідно виразно 

усвідомлювати відмінності в принципах і закономірностях формоутворення зразка, що 

стилізується, і стилізуючої композиції. У разі відсутності такої дистанції замість 

стилізації воз- 

никает реплікація — повторення оригіналу з невеликими змінами в деталях. 

Реплікація відрізняється від копіювання і є пониженим рівнем композиційного 

мислення порівняно з більше творчим методом інтерполяції, т. е. прямим 

використанням технічних прийомів і тим в умовах впливу смаку часу. 

Перераховані способи створення художнього образу засновані на 

ретроспективному мисленні. У межах учбового завдання по стилізації важлива 

не колірна гамма як джерело художньої образності того або іншого твору, а 

використання гармонії витягнутого колірного ладу. 
Стилізація відрізняється від стилізаторства. Перше припускає цілісність 

формоутворення, здійснення єдиного принципу або вибору одного мотиву в якості 

матеріалу (наприклад, зігнутій лінії, що пронизує самі різні форми в мистецтві ар 

нуво), що формує. Стилізатор, навпаки, користується виборчим методом, вычленяя 

який-небудь мотив з історичного цілого і використовуючи його довільно, поза 

контекстом, руйнуючи тим самим цілісність композиції. Тому майстерна стилізація 

може створити стиль, стилізаторство ж неминуче призводить до еклектики 

(відсутності стилістичної цілісності). Дизайнер-стиліст створює ціле, стилізатор — 
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частка. У традиційних культурах Сходу, наприклад, цілісна стилізація 

протиставляється натуралізму і є універсальним принципом художньої 

творчості. З цієї причини застосування європейського терміну «стилізація» до 

східного мистецтва є некоректною. 
Окрім цілісної ситуації, предметом художньої гри можуть обиратися окремі теми, 

форми, мотиви, прийоми формоутворення. Іноді подібний творчий метод так і 

називають — «стилізація мотиву». 

Інше значення терміну «стилізація» — підпорядкування композиції окремого 

художнього твору умовам ширшого цілого — ансамблю із стилем, що раніше 

склався, в який цей твір включається на правах складової частини. Розуміння 

декоративності як якості, що виникає в результаті прагнення дизайнера 

органічно вписати свій твір в довкілля, дозволяє називати подібний метод 

декоративною стилізацією. У одному випадку стиліст подумки переноситься в 

іншу історичну епоху, в іншому — прагне органічно мислити в просторово-

предметному середовищі, що склалося до нього. Тому ретроспективну 

стилізацію можна назвати тимчасово́йа, декоративну, — просторовою. 

Декоративна стилізація якнайповніше проявляється 

вдекоративном і монументально-декоративному мистецтві : в оформленні інтер'єру, 

монументального розпису, мозаїці, фресці, вітражі. У крайньому вираженні 

декоративна стилізація призводить до геометризації і орнаментализации 

образотворчих форм. Ось чому стиль найяскравіше проявляється 

ворнаменте, який часто називають почерком епохи. Орнаментальні форми 

найбільш абстраговані від зовнішніх чинників, і їх стилістичні властивості легко 

пізнаються. 

Істинно художньою стилізацією є новизна образу звичних предметів на 

відміну від поверхневого наслідування окремих формальних елементів. 

Художня стилізація часто супроводжується контамінацією (возз'єднанням) 

різних тем, сюжетів, образів. Це характерно, приміром, для розпису дельфтских 

фаянсів XVII ст., в яких мотиви сільського голландського пейзажу з'єднуються з 

«китайщиной». Голландські майстри прагнули у своїй роботі точно 

відтворювати зразки дорожчого китайського фарфору, але талант брав гору, і 

під їх кистю з'являлися небачені пейзажі. В період модерну чеський художник 

А. Муха зображував красунь, перетворюючи їх вигляд згідно з модою свого 

часу, але слов'янин з паризькою освітою створював, як відмічали його 

сучасники, «антично-слов'янські» фігури. 
Будь-яка стилізація припускає долю еклектичності, оскільки дизайнер, 

звертаючись до минулого, мимоволі в тому або іншому ступені проектує на нього 

сьогодення — власну майстерність, технічну навичку, академічну виучку, знання 

історії мистецтва, виховані іншим часом і іншими обставинами.  
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Тому до прототипу привносяться чужі йому елементи пізніших художніх форм. 

Проте еклектика, зведена в принцип і творчий метод, відрізняється від методу 

стилізації. Еклектичне мислення припускає навмисне, програмне змішення 

елементів різних художніх стилів. Так, чудовими, вишуканими стилістами були 

художники об'єднання «Світ мистецтва» — А. Н. Бенуа, До. А. Сомів, а їх 

соратник Л. Бакст, не менш чудовий художник, був стилізатором і еклектикою. 
Творчий метод, протилежний до стилізації, можна назвати натуралізацією. Коли 

зображення стає гранично ілюзорним і виникає ефект «обману зору», задоволення, що 

випробовується від ототожнення об'єкту і його зображення, має не художній і навіть 

не естетичний характер. Тому натуралізм в мистецтві не має стилю: чим більше 

натуралістичної, тим менше стильности. Проте ілюзорні настінні розписи, 

перспективні плафони, паркові картини-обманки, «натуральні» квіти на фарфорі 

можуть створювати художній стиль 

вансамбле з інтер'єром і іншими предметами. Цей художній парадокс 

пояснюється тим, що, незважаючи на натуралістичну, декоративна функція 

подібних предметів забезпечує контекст — їх взаємодію 

висторическом часі і художньому просторі. Образний сенс зважаючи на таку 

взаємодію поміщений не в окрему форму, а виникає 

врезультате обігравання її зв'язків з довкіллям. Якщо «правила» такої гри 

недостатньо ясно визначені дизайнером і від цього не прочитуються глядачем, 

стилізація не виникає і натуралізація замість ігрового прийому перетворюється 

на банальний натуралізм, т. е. у внехудожественное явище. 

На мал. 44-46 представлені роботи невдалої стилізації і вдалої трансформації 

картин відомих художників. 
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Мал. 44. Невдала стилізація і вдала трансформація картини В. ван Гога 

 

Трансформація форми 

У мистецтві кінця XIX — почала XX вв. широке поширення отримав прийом 

трансформації форми. В першу чергу це стосується таких напрямів, як фовизм, кубізм, 

експресіонізм, футуризм, сюрреалізм та ін. Механічні форми багатьох творів стали 

результатом впливу науково-технічної революції, з одного боку, і розвитку різних 

напрямів в мистецтві — з іншою. Наприклад, представники фовизма вважали 

деформацію одним з найважливіших композиційних прийомів. Найчастіше вона 

досягалася свідомою зміною колірних стосунків. Фовисты розуміли деформацію як 

прийом абстрагування від реальної дійсності в інтересах твору, при цьому вони 

розмежовували поняття деформації і стилізації. Остання розглядалася як спосіб 
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посилення рис дійсності засобами тієї ж дійсності : в зображуваних предметах 

підкреслювалися якості, закладені в них природою. 

 
 

Трансформація — ця зміна форми елементів композиції в необхідну сторону: 

округлення, витягування, збільшення або зменшення у розмірі окремих частин, 

підкреслення незграбності і т. д. Особливе значення для надання виразності 

художньому образу мають пропорції. Пропорційне співвідношення частин з 

цілим дає різні варіації його трактування. Метод трансформації є підходом, що 

будить, він якнайкраще розкриває творчий потенціал дизайнера. У його рамках 

ставиться акцент на усвідомлення студентом своїх можливостей і, відповідно до 

цього, розвиток і переосмислення важливості кольору : площа сприйняття 

кольору в контексті використання готової колірної гамми; сприйняття 

гармонізованої гамми залежно від переважання того або іншого кольору. 

Приклади робіт «Стилізація і трансформація» приведені на мал. 47-49. 
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Мал. 48. Вдала стилізація і невиразна трансформація ескіза декорації Н. Реріха до опери 

«Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова 
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Практичне завдання «Стилізація і трансформація» 
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Рекомендую переглянути відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=gy84o9XBqts 
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