
Уроки 5-6 (08.09.2020) 41 гр., Декоративні та комунікативні оформлення 

ТЕМА : КОЛОРИСТИКА ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Утилітарна функція колористики предметно-просторового 

середовища полягає у забезпеченні вказівки, сигналізації, орієнтації у 

просторі, створенні оптимальних умов зорового сприйняття, що протягом 

тривалого часу допомагає підтримувати високу працездатність очей, 

викликати психологічні реакції, які лежать в основі стійких позитивних 

емоцій.  

Художньо-естетична функція колористики полягає в тому, щоб 

викликати у споживача естетичні переживання, через які виникають художні 

образи, що запам’ятовуються. Вони виникають у результаті відповідності 

кольорової інтерпретації об’єктів дизайну суті соціально-просторових 

процесів і художньо-естетичних тенденцій у суспільстві.  

Колористика предметно-просторового середовища має свої 

специфічні риси. Строкатість і монотонність однаково дратують людину як 

полярні стани кольорового середовища. Уникнути дратівної багатослівної 

строкатості й досягти при цьому вищого ефекту колористики — головне 

професійне завдання дизайнера, що випливає з принципу економії 

кольорових засобів. Інший принцип діяльності дизайнера — створення 

автономності колористики елемента й цілого. Колір нерозривно пов’язаний із 

простором. Кольорова культура, насамкінець, є культурою освоєння 

простору, тому настільки необхідне пізнання феномена кольору. Чим 

дозрілішою є колористика об’ємно-просторового середовища, тим 

інтенсивніший й різноманітніший процес її функціонування, взаємна 

обумовленість розвитку її частин. Досягнення колористики інтер’єру, 

наприклад, вже стають надбанням міста у зв’язку із процесом інтер’єризації 

його просторів. 

Дія кольору в об’ємно-просторовій формі викликає зорове відчуття 

нової форми й послаблює значимість інших. Зміна поєднань кольорів в 

об’ємно-просторовій формі зорово змінює її величини. Поліхромія, 

побудована на темних, холодних кольорах, приховує величину форми; і 

навпаки — поліхромія світлих теплих кольорів цю форму збільшуватиме. 

Між кольором і геометричною формою ряд дослідників виявляють деякі 

асоціативні зв’язки. Наприклад, Й. Іттен вважав, що вага й непрозорість 

червоного кольору асоціюються зі статикою й важкою формою квадрата, 

невагомому характеру трикутника відповідає жовтий колір, а колу — синій. 

Похідним же кольорам —жовтогарячому, зеленому й фіолетовому — 



відповідають трапеція, сферичний трикутник і еліпс. У такий спосіб уявляли 

собі взаємозв’язок кольору й форми в Баухаузі, де Й. Іттен вів 

пропедевтичний курс. Незважаючи на всю умовність цих асоціацій і певну 

суб’єктивність, нерідко виникає потреба творчо використовувати їх у 

практичній роботі. Колір об’ємно-просторової форми і її фактура також 

взаємопов’язані. Оскільки груба фактура переважно нейтралізує дію 

поліхромії, вона передбачає розвиток нюансної поліхромії. Гладка фактура 

узгоджується з контрастнішою поліхромією, оскільки невпливає на її дію. 

Дзеркальна фактура знижує насиченість кольорів і зменшує кількість 

помітних відтінків. Існує явище кольорового сприйняття, що зветься 

феноменом Пуркиньє. Воно полягає в тому, що зі зміною рівня освітленості 

кольорові поєднання сприймаються дещо інакше. Наприклад, при денному 

освітленні синій колір сприймається більш темним, ніж червоний; при 

переході до низького рівня освітленості (сутінки) червоний колір 

сприймається як темно-сірий, а синій — яскраво-сірим. Це явище може 

впливати на формоутворювальні ефекти поліхромії, що необхідно 

враховувати в дизайні. Дизайнер, безумовно, повинен професійно володіти 

кольором, тобто свідомо й цілеспрямовано використовувати цей феномен, 

випробовуючи при цьому естетичні переживання. Це невід’ємна частина 

особистої культури проектувальника. Будь-яка робота з кольором включає 

вибір кольорової палітри, що задовольняє естетичні потреби. При 

формуванні певного типу середовища великого значення набуває 

психологічна дія кольору. 

Кольорові вподобання людей — це і продукт, і двигун кольорової 

культури, вони фіксують рівень її розвитку й одночасно здатні змінювати 

сформовані стереотипи. Уподобання споконвічно формуються в середовищі 

концептуального кольору, ґрунтуючись на кольоровій символіці й естетиці. 

Такі переваги назвемо ідеальними. Вони існують лише у свідомості й суттєво 

змінюються, коли з’являється матеріальний об’єкт — кольороносій. Та сама 

людина ніколи не асоціює улюблену кольорову гаму з такими, наприклад, 

різними об’єктами, як телефон, костюм, автомобіль або диван. Тому, 

говорячи про кольорові переваги, будемо вказувати тип об’єктів, що 

поєднуються з конкретним кольором. Проблема кольорових уподобань — 

предмет уваги архітекторів, дизайнерів, художників. Еволюція кольорових 

переваг у дизайні нагадує припливи й відпливи: земляні фарби ставали 

яскравішими в епохи розвитку архітектури в єгиптян і стародавніх греків, а в 

період Римської імперії вони знову тьмяніли. Насичені кольори візантійської 

мозаїки підготували підґрунтя для готичного вітражного скла. Епоха 

Ренесансу стала періодом кольорової одноманітності, що було порушено 



російським та українським бароко й класицизмом, а потім, після кольорового 

спаду еклектики — експериментами німецьких, російських, голландських і 

французьких архітекторів і дизайнерів. Ставлення до кольору визначається 

також духовною сутністю епохи, що залежить від суспільної формації й 

світогляду людини. Поліхромія й монохромія як прояв, відповідно, 

кольорового багатства й аскетизму, історично змінювали одна одну. 

Поліхромія найчастіше була вираженням народної основи, монохромність — 

вираженням «рафінованого» ставлення до кольору окремої частини 

суспільства. Сфера емоційного сприйняття тяжіє до поліхромії, а сфера 

раціонального — до монохромії. Вивчаючи пам’ятники архітектури, 

скульптури й монументального живопису різних епох європейської культури 

з погляду їхніх кольорових характеристик, А. Немчич на підставі частоти 

появи тих або інших кольорів зробив висновки про кольорові переваги в ці 

епохи. Можна краще зрозуміти Стародавню Грецію, порівнюючи її зі 

Стародавнім Єгиптом. Пам’ятники єгипетського мистецтва утверджують 

ідею вічності, у Греції ж мистецтво відбиває конкретні явища реального 

життя. У єгипетському мистецтві колір є засобом вираження божественної й 

земної влади, тому він наповнювався абстрактним змістом. У грецькому 

мистецтві через колір передавали різноманітні явища дійсності. В архітектурі 

й скульптурі застосовувались глибокі насичені кольори, в період розквіту 

грецької культури переважали чотири: білий, жовтий, червоний і чорний. 

Були поширені також зелений, синій і сірий. У Греції застосовувався й 

пурпурний колір, що став потім улюбленим у римлян. За ступенем 

популярності кольори у греків розміщувалися в такій послідовності: 

червоний, жовтий, синій, зелений. В епоху Відродження містика 

Середньовіччя поступається місцем прагненню людей знайти щастя на землі. 

Кольори, використані в архітектурі, стінопису, у картинах і одязі втрачають 

закріплені за ними символічні значення й передають красу реального життя. 

Домінує променистий синій колір неба, потім випливають рожеві, коричневі і 

ясно-зелені — кольори раннього Відродження. Як жовта фарба 

використовувалися охра й шафран, а також неаполітанська жовта. Червоні 

кольори вперше в історії втрачають свій пріоритет, а сині, що символізують 

розум, наближаються до популярності червоних. За ступенем переваги 

кольори в часи Відродження можна розмістити в такій послідовності: синій, 

червоний, жовтогарячий, пурпурний, зелений, жовтий, а також — білий, 

сірий, чорний. Певною мірою висновок А. Немчича перегукується з 

періодизацією архітектурної поліхромії, запропонованою американським 

ученим Ф. Бирреном ще в 1950-х роках: «1 — Єгипет, Халдея, Індія, Китай. 

Колір символічний і говорить мовою містицизму, релігії й культури; 2 — 



Греція (Рим). Формалізація старих традицій. Колір додається до форми, 

композиції, контуру, хоча палітра не змінилася; 3 — Візантія й рання готика. 

Колір — декоративний, застосовується заради власної краси, естетично, а не 

символічно або формально; 4 — пізня готика, Ренесанс, Реформація. Колір 

іде з екстер’єру і втрачає всі символічні й емоційні цілі; 5 — теперішній час. 

З одного боку, величезні сірі стіни, які відбивають закляклість минулого, а з 

іншого — торговельні підприємства з живим застосуванням кольору. Два 

далекі один одному напрями існують одночасно; майбутнє кольору — у його 

багатофункціональності, у єдності кольору й форми».У наш час ситуація 

докорінно змінилася. Предмети побуту, одяг, упаковка, графічний дизайн, які 

використовують активну деструктивну поліхромію, через цей засіб 

впливають на об’єкти міського дизайну — рекламу, малі архітектурні форми, 

на інтер’єр і фасади будинків. Поліхромія, що ввійшла в конфлікт із 

геометрією форми, породжує нову кольоропластичну якість. Колористика 

дизайну й колористика архітектури взаємно збагачуються. 

Взаємопроникнення, інтеграція — необхідна й плідна форма співіснування 

архітектури й дизайну, що створює фундамент колористики 

предметнопросторового середовища. Виявляється хвилеподібна тимчасова 

зміна поліхромії: мала амплітуда в дизайні, більша — в архітектурі. 

Звичайно, у дизайні, де кольорові зміни швидкоплинніші, більшим є й поле 

експериментальних пошуків. Архітектура більш статична за кольором, тому 

далеко не кожна знахідка дизайну відбивається в архітектурній поліхромії. 

Розквіт архітектурної багатоколірності щоразу провокується піком розвитку 

поліхромії дизайну, що особливо помітно в останні роки. Існує концепція 

психологічно гармонійної людини, заснована на співвідношенні чотирьох 

кольорів.  

Чотири кольори є символами (архетипами) чотирьох станів духу, 

самопочуття і, водночас, певних думок і дій. Вважається, що чотири основні 

кольори на всіх людей діють певним чином, їх поєднання забезпечує певне 

поводження, викликає певні емоції й приводить до певного самопочуття. 

Знаючи цей кольоровий механізм, колорист може конструювати відповідне 

кольорове середовище. Це теоретичне твердження, однак, важко реалізоване, 

оскільки стикається з особливостями кольорової культури, що нівелюють або 

підсилюють дію окремих кольорів та їх співвідношень. Новими ідеями 

колорист збагачується у сфері образотворчих мистецтв. Відомо, наприклад, 

який потужний поштовх у розвитку колористики предметно-просторового 

середовища зумовив кубізм та неопластицизм, що зародилися в живопису. 

Геометричний абстракціонізм вплинув на архітектурну поліхромію й 

безпосередньо на дизайн та архітектуру. Найбільший представник поп-арта 



В. Вазарелі справедливо стверджував, що збільшення комбінованих 

можливостей кольору й форми можливе на основі елементарних форм і 

первинних кольорів. Прості перестановки елементів здатні утворювати до 

сотень комбінацій, різноманітних композицій. На його думку, розвиток у 

пластичних мистецтвах ідеї комбінаторики дає художникові знаряддя 

універсального характеру, що допомагає розкрити особистість майстра. Одна 

з найважливіших рис сучасної кольорової культури, властивої різним 

національним традиціям — розширення діапазону можливих взаємодій 

поліхромії й геометрії форми, в тому числі підкреслений інтерес до їх 

взаємодії на основі контрасту. Відносна незалежність кольорової теми від 

структури форми породжує поліхромію високої активності, що володіє 

значною перетворювальною дією, а отже, здатна вирішувати різноманітні 

композиційні завдання. Ця ж лінія активно розвивається й на початку XXI ст. 


