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 The article analyzes the features and specifics of the preparation 

educational process of the educational and professional program 

Circusgenres, according to which the learning process is carried out at the 

Kyiv Municipal Academy of Circus and Performing Arts. The specifics of the 

purpose educational and professional program Circus Genres are specified, 

professional competencies are indicated, as well as program learning out 

comes. The specificity of the preparation of circusgenres in specific 

professional genres is determined. Pantomime. Illusion and manipulation. 

Clownery. 
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and manipulation, Clowning. 

Доцент кафедри, заслужений артист Украины Константин 

Герасименко; преподаватель кафедры цирковых жанров, Виталий 

Горбачевский; преподаватель кафедры цирковых жанров, Людмила 

Романова; Специфика подготовки образовательного процесса 

образовательной и профессиональной программы Цирковые жанры:  

Пантомима. Иллюзия и манипуляция. Клоунада. / Факультет 

сценического искусства Киевская муниципальная академия эстрадного 

и циркового искусств, Украина, Киев.  

 

Intrоduсtіоn 

The article explores the features and specifics of the preparation of 

circus genres. 

Formulation of the problem 

The peculiarity of the problem lies in the uniqueness of the program, the 

only one in its preparation for the first educational level Bachelor, namely, a 

circus artist and a teacher of an elementary specialized educational 

institution. 

Analysis of studies and publications on this issue 

Scientific research on this issue was carried out and scientific and 

methodological research of the Kyiv Municipal Academy of Circus and 

Performing Arts, scientific and pedagogical staff of the Department of Circus 

Genres of the Faculty of Performing Arts ‒ Vladimir Kashevarov, Lyudmila 

Shevchenko, Dmitry Orel, Yuri Kashuba, Irina Pitsur, Alexandra Gorkovenko, 

as well as undergraduate students ‒ Yegor Gaevsky, Anastasia 

Parkhomenko, Vladimir Fedyna, Andrey Maslov, Evgeny Pakhalovich.  

Purpose of the article and tasks 
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The purpose of the study is to determine the constituent parts of the 

educational and professional program Circusgenres. Pantomime, Illusion and 

manipulation, Clownery. 

Presentation of the main material of the article 

Description of the subject area. Objects of research and activity: 

performing arts as an artistic paradox, theory and practice of performing arts 

and education. Learning objectives: training of specialists capable of solving 

complex specialized tasks in the field of performing arts. Theoretical content 

of the subject area: key concepts, concepts, fundamentals of performing arts, 

performing arts as a socio-cultural and artistic phenomenon, theory and 

practice of performing arts. Methods, techniques and technologies: 

- methods of art criticism; 

- methods of creation, methods of analysis, technologies for 

reproduction and critical reception of the stage text; 

- modeling of multidimensional professional reality; 

- technologies for the preparation, release, organizational and 

pedagogical support, promotion, reproduction, presentation, popularization of 

the stage product; 

– information and communication technologies. 

Tools and equipment: 

- computer and software; 

- multimedia means in the field of performing arts; 

– equipment for creating, fixing and researching products of performing 

arts. 

Orientation of the educational program ‒ educational and professional. 

The uniqueness of the program determines the universal training of the 

country's only specialists of the first (bachelor's) level of higher education in 

the field of performing arts ‒ professional circus performers through the 

development of a complex of educational components. The formation of 
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general competencies is ensured by the study of disciplines: the Ukrainian 

language (in the professional direction), Ukrainian studies, a foreign language 

(in the professional direction), philosophy, law and the basics of intellectual 

property. The formation of special (professional) competencies is ensured by 

mastering a variety of principles, techniques, methods and methods of work 

of specialization by genre, methods of teaching professional disciplines; 

obtaining the skills of acting, acrobatics, gymnastics, juggling, pantomime, 

dance, the basics of directing in stageart, stage make-upandvisage, the study 

of psychology and pedagogy, the history and theory of cultural and artistic 

processes, the basics of economics, management and marketing in art, etc. 

d. For the all-round development, creative realization and versatility of the 

future circus performer and teacher of primary specialized educational 

institutions in the field of circus and stage genres. 

The program competencies are as follows. Ability to apply knowledge in 

practical situations.Ability to communicate in the state language both orally 

and in writing. Ability to communicate in a foreign language.Ability to use 

information and communication technologies. Ability to work in a team. Value 

and respect for diversity and multiculturalism. The ability to generate an idea 

and carry out the development of a new idea and its embodiment in a work of 

theatrical art. The ability to creative perception of the world and its 

reproduction in artistic stage images. The ability to work effectively in a team 

in the process of creating a stage work, directing work and / or participating in 

a creative team in the process of its preparation[5, c. 43‒50]. 

The ability to professionally master the semantic (informational, 

expressive-figurative) levels of a stage work. The ability to publicly present 

the result of creative (intellectual) activity. The ability to operate with a specific 

system of expressive means in the development and production of a stage 

work. The ability to understand and evaluate current cultural and artistic 

processes. The ability to operate with the latest information and digital 
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technologies in the process of implementing an artistic idea, understanding 

and popularizing a creative product. The ability to relate personal 

understanding of an artistic idea and work to an external context. The ability 

to develop and implement educational projects in order to popularize the 

performing arts in wide sections of society, including using the possibilities of 

theatrical press, television, and the Internet. The ability to analyze works of 

literature and art on the basis of a critical understanding of the theories, 

principles, methods and concepts of performing arts. The ability to freely 

navigate the directions, styles, genres and types of performing arts, the 

creative heritage of outstanding masters. The ability to take into account the 

ethical foundations of professional activity. 

Program learning outcomes are as follows.Have conceptual scientific 

and practical knowledge in the field of performing arts. Communicate freely 

on professional issues in the state and foreign languages orally and in writing. 

Search for the necessary information in professional literature, the Internet 

and other sources. Apply modern digital technologies and specialized 

software to solve the problems of professional activity in the field of 

performing arts.  

Analyze problem situations and make informed decisions to resolve 

them. Generate and conceptualize an artistic idea and work. Select, analyze 

and interpret a work of art for demonstration, independently choose the 

criteria for its evaluation. Correlate artistic ideas and works with social, 

cultural and historical context for a deeper understanding of them. Choose 

the optimal artistic, expressive and technical means of reproducing a creative 

plan when implementing a stage work (project).  

Understand the performing arts as an artistic and socio-cultural 

phenomenon, know the specific differences between the artistic language of 

theater and performing arts. Organize, plan and conduct theatrical and 

pedagogical activities. Know the main stages (epochs, styles, trends) in the 



Paradigm of knowledge № 4(54), 2022 

 

 

 10 

development of theater, literature, fine arts, music, cinema; basic facts about 

prominent personalities in the field of art; classify the types and genres of 

performing arts. Independently identify the directions and concepts of 

performing arts in the context of modern artistic life.Analyze and evaluate the 

achievements of artistic culture, works of literature and art based on the 

historical context. [10, p. 98‒102]. 

Carry out a reasoned critical analysis of works of theatrical art. To 

identify trends in the development of the modern artistic and artistic process. 

Analyze and take into account the aesthetic needs of the audience. Know the 

basic laws of the psychology of creativity. Management of complex 

professional activities in the field of performing arts, taking into account legal, 

economic and ethical aspects.Present the results of professional activities 

and projects in the field of performing arts,convey information, ideas, 

problems, solutions, arguments and experience to specialists and non-

specialists. 

Now let's go directly to the specifics of circus genres: pantomime, 

illusions and manipulations, clowning. 

Pantomime. Training of highly qualified circus artists: mimic theater 

actors; magicians and illusionists, as well as clowns and comedians, teachers 

of professional disciplines who implement professional performing skills in 

modern variety, circus, stage companies, institutions and structures, variety 

and circus show programs and mass cultural events, as well as ensuring the 

educational process through teaching in an educational institution[8]. 

The role of pantomime in performing arts. Modern pantomime: 

traditional and classical (pure). Its relationship with drama, choreography and 

circus art. Plastic geometry and geometry of place.The main support 

complexes of plasticity of movement. Psychophysical exercises. "Icon 

Games". Imitation of physical actions, labor and sports actions.Working with a 

real object in the mode of improvisation and thinking.Introduction to 
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Specialization. Modern, classical and traditional pantomime. The value of 

intelligible plasticity for an actor. The main components of the educational 

process in modern pantomime. Differences between the principles of 

constructing a stage work in traditional and classical pantomime. [3, c. 32]. 

The concept of pantomime etude.Stage action and properties.Object, 

subject and incidents of the stage situation. Composition, ideological and 

thematic basis. Psychophysical action realized through expressive 

movement-gesture is the basis of non-verbal, pantomimic speech. The 

meaning of gestures in the transmission of non-verbal information.Natural 

and conventional gestures, artistic. The meaning of gestures. Rigid gestures 

and hand gestures. Gesture metamorphosis. Types of rhythm. Monotonous 

slow motion with static and dynamic accents. 

Plastic combinations based on support complexes and simple types of 

movement. Performance on different rhythmic phrases. A set of classical 

style exercises. Support complex. The use of auxiliary exercises to develop 

the technique of style exercises (“fan”, “gliding” batmans, etc.). Fundamentals 

of interactive stage action. Verbal interactive interaction with other courses 

involving special class skills, props, juggling elements, acrobatics, 

choreography. 

Stylization as a form of stage gesture existence.styling levels. Styling 

exercises are a stage form (sign) of a certain physical action. The use of 

stylization and the use of plastic rhythmic analogies in the construction of 

spatio-temporal models (style exercises). Types of identification ‒ indirect and 

private.Interaction between an object and a subject at a distance.The 

combination of subject and object in one person. Ownership of local 

movement and block. Monomime with the introduction of the transformation 

technique is a form of solo stage performance by an actor-mime. Creation of 

a pantomime etude with several characters according to the plot of a fable. 
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Illusions and manipulations.History of illusion art.Use of different items. 

Balls, cards, scarves, etc. for manipulation. Selection of objects for 

manipulation (their size, color and shape). Manipulation with one ball.Various 

options for the appearance and disappearance of the ball to the musical 

accompaniment. 

The ability to hold the ball imperceptibly in the right and left hand, and 

its appearance in different versions to the musical accompaniment[3]. 

Acquaintance with different sideboards for manipulations with different 

objects (balls, cards, scarves, etc..). Making sideboards for balloons, cards, 

scarves and the ability to fix them on a concert costume.Constant training for 

discreet extraction of illusory items from sideboards.Manipulation of one ball, 

changing its color and the appearance of a second ball. Work on double 

"placing", the ability to imperceptibly transfer the ball hidden in the right hand 

to the left, or vice versa. Change one color of the ball to another color in 

different options.  

The appearance of the third and fourth ball.Inconspicuous removal of 

additional balls from sideboards. The ability to hold them imperceptibly in the 

hand at the same time and palm them from one hand to another, as well as 

the appearance of four balls in the hands in different versions. The 

disappearance of the balls (in different versions, one or all four, or the 

transformation of four balls into another object.). Inconspicuous hiding of balls 

in special sideboards or pockets, all at the same time or one at a time, or 

inconspicuous replacement of balls with another object.Constant training on 

the sketch in front of the mirror and without it. "Palming" with one card with 

the left and right hand. Hold the card inconspicuously in your hand and palm 

it from one hand to the other. Invisibly turning over the card from the back and 

inside of the palm. Constant training in front of a mirror is necessary.  

Manipulation of five cards, left and right hand. Holding cards discreetly 

in the hand, palming them or moving them discreetly from one hand to 
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another. Imperceptibly turning over five cards from the back to the inside of 

the palm and vice versa, the ability to open the cards in a fan.The 

appearance and disappearance of ten cards in the left and right hand. 

The ability to hold ten cards discreetly in the right and left hand. Hand 

training on the appearance and disappearance of ten cards. Sideboards and 

a simulator with sideboards for card manipulation.Acquaintance with different 

sideboards for cards, selection of a convenient place on the stage costume 

for fixing sideboards, for discreet receipt of cards [7, p. 67‒70]. 

Completion of work on combinations with cards.Manipulating twenty 

cards, appearing one at a time in the left and right hand. The ability to hold 

twenty cards discreetly in the right and left hand. Constant training of the 

palms, over the inconspicuous appearance of one card each, left and right 

hand.  

Development and staging of combinations and an etude with cards. 

With the help of a teacher, the creation of a finished study of a sequential 

combination with cards. When using the above learning topics with maps. 

Costume selection, musical accompaniment and work on a combination of 

card manipulations. Tailoring or purchase of a concert and training suit, 

search for musical accompaniment, completion of work on combinations with 

cards. 

Rehearsal in a ready-made concert costume with musical 

accompaniment on the training stage.Preparing for the Card Manipulation 

Exam.Acquaintance with micromagic, selection of tricks for microillusions. 

Purchasing or making microillusion tricks. The manner of presenting tricks, 

distracting moments when performing micro-illusion. The attention of the 

viewer should be diverted from any action of the magician, trick, place of 

action, which must remain unnoticed, if this is not done, then the trick will be 

revealed. It is impossible to heal all distractions, each illusionist must find 

them for himself. (Turn of the hand, wave of the hand, attentive look at 
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another object, etc.) The manner of presenting tricks in microillusion is 

practiced individually and appears over time. Learning magic tricks with cards 

in microillusion. Selection of various tricks with cards with the help of a 

teacher [2, c. 55]. 

Training and selection of 10 card tricks with special props. Learning the 

Volt, Classic Volt, and Volt exercise with one hand, while performing ten 

classic card tricks, using special props. Learning tricks with different objects: 

ropes, scarves, coins and more. Acquisition or independent production of 

props for microillusion with (ropes, scarves, coins, etc.). Preparing a sketch 

for the microillusion test. 

Learning tricks with newspapers and different variations with them. 

Selection of different tricks with newspapers and making different options with 

them. Learning tricks with twine. A selection of various string tricks. Learning 

tricks with metal rings ("Chinese rings"). Acquisition or production of special 

props "Chinese rings". With the help of a teacher, creating an etude. Learning 

tricks with canes. Making or purchasing special props with canes to perform 

tricks with canes. "Flying", cane, "appearing cane", "disappearing cane", cane 

changing color. Learning magic tricks with handkerchiefs. Purchasing or 

making tricks with scarves. 

Study of twenty tricks with other subjects. Creation of a study sketch 

with various illusory objects accompanied by musical accompaniment.Exam 

preparation.Improving the plasticity of limbs in manipulation. Finger warm-up 

and training at the mirror. Improvement of plasticity and technical elements of 

manipulation (balls, cards, scarves).  

Remember the lessons on manipulating cards with balls and scarves, 

improve the technique of elements with them. Search for materials for the 

graduation issue. With the help of a teacher, director and choreographer, 

material for the graduation number is being selected. Namely, the production 

of special props, tailoring a costume, the search for musical accompaniment. 
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Creation of a script for a concert number. With the help of a teacher and a 

director, a script for a concert number is created, following the plot, theme, 

idea of mastering all types of circus genre, and skillfully connecting them with 

the genre of illusion and manipulation. 

A sequence of tricks in a concert number. Create a storyline in each 

issue in accordance with the laws of dramaturgy. Against the background of 

the storyline, create your own sequence of stunts chosen with the help of a 

director and a teacher for the prom. Search for a mask and manner of 

presenting tricks in a concert number. Using the studied material, with the 

help of a teacher and a director, create an individual image of a “mask” and 

find your own manner of presenting tricks in the act. Individuality of character 

and style of performing tricks in a concert number.  

Constant search for the image, character and manner of presenting 

new tricks in a concert number.Creation of the room character. Self-selection 

of material proposed by the teacher, director to create a character for the 

performance.A plastic solution in the creation of the number. Exercises to 

improve plastic movements in the room. 

Clowning.The main principles of raising a clown.Introduction to the 

subject.Topic content ‒ Introduction to the genre Clowning Internal and 

external stage action. Similarity comic. Trick. The content of the topic is the 

relationship between internal experience and its external embodiment 

(“imagination and fantasy”, “if”, “proposed circumstances”, “stage freedom 

and attention”). Organic silence and inaction are the basis of the initial 

exercises and studies. The "I" of the actor is the center of fictional conditions 

of existence. justification process. The content of the theme is “I put myself in 

the center of invented conditions. I feel like I'm among them [4, p. 54‒60]. 

Specific features of the genre "Clownery". A clear exaggeration of 

internal and external action. Alien mask. The content of the theme is a clear 

exaggeration of internal and external action and its form. An external 
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justification for an internal overt exaggeration.Image-symbol. Work on 

sketches. Copying other people's masks is the way to find your own clown 

mask.  

According to the clown Pencil, "Chaplin's mask first helped, and then 

began to interfere" with his work. Determination of the features of the future 

clown in the process of choosing someone else's mask for imitation. Parody, 

buffoonery, grotesque.An eccentric trick. The content of the topic is a study of 

the specific features of the clowning genre. Ability to use his techniques and 

expressive means. Techniques: parody, buffoonery, grotesque. Their 

expressive means: hyperbole, juxtaposition, contrast, and so on.  

Checking the acquired knowledge in practical work on the productions 

of reprise and entre.The concept of "eccentric". An eccentric trick is one of 

the main expressive ways of the art of clowning to embody comedic material 

based on the techniques of parody, buffoonery and grotesque. Target 

performance. Role. Music in clownery is the main task of the performance. 

The main significance of the performance's super-task is in finding the role's 

super-task. Music as a means of characterizing characters. Music as a 

means of disclosure the internal action of the character Music as a means of 

the most important task of an etude, excerpt, number, reprise. 

Work on etudes and reprises. Principles for choosing material for 

setting. The content of the topic ‒The predominant use of works of art of 

comic genres: comedy, pamphlet, feuilleton, fairy tale, fable, caricature. 

Identification of comic techniques used in these works and the solution of 

clowning by specific means. The imagery of the trick. The content of the 

theme ‒ Obligatory solution through an eccentric trick of the circus clown 

performance ‒ figurative characteristics of the characters, their relationship. 

Achieving the figurativeness of a trick is the pinnacle of the skill of an actor-

clown [1, p. 34‒40]. 
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Mask. Making a comic mask. The mask of the comedy hero of the 

arena includes an original make-up, exaggerated character traits, an original 

costume, a special manner of speech and behavior, an individual "illogical" 

logic of thinking. 

Work on manner and style. Role. Determination of the genre of the 

future clown (pantomime, colloquial clowning, musical eccentricity, comic 

number) in the process of practical exercises to consolidate the theory of 

comic, artistic techniques of the art of clowning. One of the tasks of 

specialization is the division of students into roles (circus clown, buffoonery, 

musical, solo clown) based on the skills acquired during the period of 

mastering topics devoted to stunt action. Definition of the genre in which the 

clown will work and his role. Artistic image. Determination of the genre of the 

future clown (pantomime, colloquial clowning, musical eccentricity, comic 

number) in the process of practical exercises to consolidate the theory of 

comic, artistic techniques of the art of clowning. One of the tasks of 

specialization is the division of students into roles (circus clown, buffoonery, 

musical, solo clown) based on the skills acquired during the period of 

mastering topics devoted to stunt action.  

Definition of the genre in which the clown will work and his role. 

Repertoire. The content of the topic is the role of the clown mask, the genre in 

which he works and his role in creating the repertoire. Auxiliary value of 

classical material in the creation of the future repertoire of the clown. 

Possibility of using etudes, which became students in the process of practical 

exercises on the theory of the comic[4]. 

The trick part. Trick masking. Contents of the topic ‒ The concept of 

"comic trick". The role of the comic trick in developing an illogical situation. 

Disguise is a feature of a comic trick. Use of this property in exercises and 

etudes.Consolidation of the elements that make up the process of justifying 

an illogical situation. Supertask and through action. 
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The content of the topic ‒Work on a passage ‒ a thorough analysis of 

the entire work and the identification of its most important task. Comic 

discrepancy as the basis of the supertask of a comic work. Conflict is the 

spring for the development of a comic plot. Specificity. The content of the 

topic - Reincarnation as the basis for creating the actor's stage appearance, 

the specificity of the clown mask. A characteristic for a clown is a mask that 

reveals an actor ‒ a person. The value of specificity for emancipation, 

overcoming the natural barrier 

Conclusions. 

Thus, the above-mentioned competencies clearly form the program 

learning outcomes at the first educational level Bachelor in the educational 

and professional program Circus Genres. Pantomime.Illusion and 

manipulation. Clownery. This forms highly qualified circus artists, teachers of 

special disciplines, who implement professional performing activities with a 

high pedagogical level.  
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The article is devoted to the question of development of physical culture 

and sport in Donbass in the turn of 19th – 20th centuries. The aim of this work 

is the historical investigation of the main trends and features of historical 

development of sport and physical culture in Donbass in the end of the 19th – 

beginning of the 20th centuries. The accent has been made on the main 

directions of Donbass sport culture in this period. The emergence of the 

physical culture and sports movement became one of the new and 

progressive directions in the development of the national culture of the 19th 

century. Donbass sport culture was represented by such sport trends as 

cycling, wrestling, fencing, tennis, weightlifting, football and etc. It has been 

concluded that the Donbass sports movement developed in close connection 

with the activities of the leading industrial enterprises of the region and was 

an important element of the culture of leisure activities for the residents of 

Donbass. There is no unequivocal opinion about the existence of a single 

founder of Donbass sports. The most significant contribution to the 

development of sports and physical culture in the Donbass region was made 

by V.D. Dancic and A.A. Podgaysky. 

Key words: Sport, Physical Culture, History of Sport, Donbass, Culture. 

Physical culture and sports are integral elements of any cultural space 

since they are directly related to the most important cultural value – human 
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health. The development of physical culture in Donbass at the end of the 19th 

– beginning of the 20th centuries is a bright and original page in the history of 

both Donbas culture and Ukrainian culture in general. The development of 

sports in Donbass in the 19th – early 20th centuries was due to both common 

features associated with the cultural life of Ukraine and the USSR and 

specific features of the region. 

The aim of this work is to investigate main trends and features of 

historical development of sport and physical culture in Donbass in the end of 

the 19th – beginning of the 20th centuries.  

Data on the development of Donbass sports culture is presented in the 

works of A. Matyushin [3], I. Chernenky [6] and Ye. Yasenov [8], as well as in 

a number of sources based on preserved archival data (including 

photographs and periodicals on sports topics) [1; 2; 4; 5; 7]. 

The emergence of the physical culture and sports movement became 

one of the new and progressive directions in the development of the national 

culture of the 19th century. In the second half of the 19th century amateur 

sports clubs which included nobles, wealthy townspeople and representatives 

of the intellectuals began to emerge. Often the initiators of the formation of 

such clubs were extraordinary and talented individuals. In addition to sporting 

events clubs were often places for business negotiations. It was in the club 

format that the first steps were taken in the development of cycling, wrestling, 

fencing, tennis, weightlifting, football and other sports areas.  

In the 1870s the first bicycles appeared in Russia. It was a high-quality 

and expensive product of the foreign industry of Western European countries. 

Largely due to advertising publications in newspapers of that period cycling 

began to develop more intensively than other sports. The sport journals 

“Velosiped”, “Samokat” and “Cyclist” published since 1892 contributed to the 

popularization of cycling [4].  



Paradigm of knowledge № 4(54), 2022 

 

 

 22 

The first historical information about the development of organized sports 

in Donbass dates back to July 16, 1896, when the charter of the “Group of 

Slavic scooters” was approved in Slavyansk. The actual founder and 

ideological inspirer of the group was V. Bespalchev. Subsequently, due to life 

circumstances he left Slavyansk and the group broke up. In 1989 a 

representative office of the St. Petersburg Cycling Society appeared in the 

city. 

Many researchers associate the emergence of a full-scale sports 

movement in Yuzovka with the name of engineer Valerian Danchich, a 

graduate of the sports school of Dr. V. Krayevsky in St. Petersburg [1].  

While still a student V. Danchich was engaged in weightlifting and was a 

fairly successful athlete. He turned to the administration of the Yuzovsky plant 

with a request to provide an opportunity to engage in weightlifting in the 

premises of the school of the Novorossiysk society. Having received consent 

V. Danchich purchased weights, dumbbells and barbells at his own expense. 

In the middle of 1900s the first weightlifting sports club in Donbass 

appeared in Yuzovka. The members of the club staged performances, 

showed strength numbers and fights on the belts. V. Danchich also achieved 

the construction of the first sports facility in Yuzovka – the cyclodrome on the 

Larinskaya side (cyclodrome is the outdated name of the stadium or 

 racetrack where cycling competitions are held), one of the best bicycle tracks 

in the Russian Empire. The length of its circle was more than half a kilometer. 

The metropolitan newspaper “The Sport” wrote about the cyclodrome in very 

enthusiastic terms in 1902 [5].  

Cycling has always been a difficult sport from a technical point of view 

and at the beginning of the 20th century not every person could buy a bicycle 

and appropriate ammunition, as well as pay membership fees. These factors 

have held back the development of cycling. The creation of the Yuzovsky 

cyclodrome is the most important historical starting point for organized urban 
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sports. At that time the fans of the village did not go to football, but to “ride a 

bicycle”. The two most significant names in the history of Donbas sports 

those were associated with the cyclodrome – Valerian Danchich and 

Alexander Podgaysky (he was a manager of the cyclodrome). Thanks to V. 

Danchich not only a cyclodrome appeared in Yuzovka but also a cycling and 

athletic society has been organized at the plant. 

In the autumn of 1900 the first training races were already held at the 

cyclodrome and soon after all-Russian and international competitions took 

place there. In addition to Yuzovka in Donbass there were such sports 

facilitated in Druzhkovka and Mariupol. 

After a strike in mid-September 1903 engineer V. Danchich was declared 

“unreliable”. The administration fired him from the plant and offered to leave 

Yuzovka. The sports equipment of V. Danchich’s circle was distributed to 

random people. The British ordered to blow up the cycle track, and in its 

place they built a football field with a small tribune for spectators (this is the 

site of the current Metallurg stadium in Donetsk [6, p. 11]). Mostly Englishmen 

and some Russian clerks trained here. In 1903, Valerian Dmitrievich moved 

to Gorlovka where he took the position of senior mining engineer at the 

Korsun’ coal mine of the South Russian Coal Industry Society. Under him 

sections on freestyle and Russian wrestling, weightlifting sections, as well as 

the first football teams have been organized in Gorlovka. 

After the departure of V. Danchich new sports clubs began to be created 

in Yuzovka. The first such a club which involved wrestling, barbell, 

gymnastics, and football was organized in 1903 by young workers of the 

metallurgical plant Artem Filin, Nikolai Ryzhkov and Pavel Zagoruiko [6, p. 

13]. 

In addition to A. Filin’s club other sports organizations dedicated to 

weightlifting and wrestling are widely known in Donbass. In 1903 after 
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winning the 7th All-Russian Weightlifting Championship Kharkiv resident 

Nikolai Lukin organized a weightlifting club in Mariupol.  

In the spring of 1903 the cyclodrome passed into the hands of two 

managers – A. Podgaysky and S. Andiaiopolsky. They introduced cash prizes 

for competition winners. All participants in sports events were provided with 

uniforms. To attract the public often the demonstration of technical 

innovations (races with a tandem bicycle, competitions with a motorcycle, 

recording the results of the competition using an automatic stopwatch) were 

used. All these elements were innovative and interesting for the residents of 

Yuzovka. Frequent guests of the Yuzovsky cyclodrome were the best racers 

from other cities: Edwards (St. Petersburg), Zhukov (Yekaterinoslav), 

A. Sedov (Odessa), Z. Kulichenko (Simferopol), Tolmachev and Bryzzhev 

(both Luhansk), Khmurov (Kharkov), Kostin (Rostov-na-Donu) [8]. 

In subsequent years there was a noticeable falling interest in cycling in 

Donbass. The population of the region acquired new sports interests and 

hobbies – football, athletics, gymnastics, weightlifting which made it possible 

to actively engage in sports not for individuals but for hundreds and 

thousands of people. 

After Pavel Zagoruiko on the eve of May 1, 1907 hoisted the red banner 

on the factory chimney the authorities began to closely monitor all meetings 

including A. Filin’s sports club. During one of the police activities a search 

was carried out and the members of the club were sent to prison for a week. 

Then the activities of the club were banned due to the participation of its 

members in the revolutionary movement. 

A. Filin was forced to resign from the plant but did not interrupt his sports 

activities. He became the founder of the football team “Vperyod” which later 

became known as “Kalmius”. The activities of this football team marked a 

new stage in the development of Yuzovka’s football and the sports movement 

of the city as a whole [3]. 
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At the beginning of the 20th century the most popular sports in Yuzovka 

were cycling, weightlifting, gymnastics, wrestling and football. At first football 

was an exclusively sports game of foreigners working in Donbass and 

teenagers who imitated them. For the first time, the inhabitants of Druzhkovka 

learned about football in 1901, when the French, Belgians, Germans, Poles 

played a game with a real leather ball in the Toretsky settlement.  

Various sports societies existed in Yuzovka on an irregular basis. The 

authorities understood that scattered sports circles especially one of them on 

the “inaccessible to control” Rykov side on the left side of the Kalmius River 

could become a source of the birth of revolutionary ideas. Therefore, in the 

Yekaterinoslav Governorate General it was decided to create a sports society 

in Yuzovka on a strict charter basis. On September 30, 1911, the vice-

governor of the Yekaterinoslav province Tatishchev signed the charter of the 

Yuzovsky sports society – the first regular sports organization in Donbass. 

The main task of the society was to unite all existing sports clubs as well as to 

promote the development of physical culture and sports in the region, to 

strengthen and restore the health of the population. It was from September 

30, 1911 that the history of the sports movement in Donetsk began. The 

society developed various sports but football was the main one. A. Filin’s club 

also stepped up its activities. 

At the beginning of the 20th century English specialists who worked in 

Yuzovka organized professional sports tournaments for themselves and for 

the people – sports entertainment for all interested [7, p. 251]. The British set 

up playgrounds and tennis courts near their homes. Hunting was a separate 

sport in which not only men but also women participated.  

On the initiative of A. Filin on June 18, 1917, the official opening of the 

workers’ sports society “Vperyod” took place in Yuzovka (among its 105 

members there were 9 women which was very progressive for the beginning 
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of the 20th century). According to A. Filin himself in the summer of 1918 

members of the Vperyod sports society in full force went to the front. 

Football was actively developing in such Donbass cities as 

Konstantinovka (society “The Sport”), Kramatorsk (factory club “Casino”, 

“Kramatorsk sports society”), Bakhmut (“Bakhmutsky club of sports fans”), 

Slavyansk (football team “The Sporting”), Mariupol ( football team at the plant 

“Nikopol”), Gorlovka (football team “FOGAZ”). Nikita Khrushchev as a former 

Yuzovka worker recalled in 1961 that in his youth he played in the local 

football team [8]. The strongest was the team of English athletes which since 

1908 had an established composition, a systematic training process and a 

schedule of long-distance meetings. In 1911 the Yuzovskoye sports society 

was created. 

In 1913 the Yuzovskoye Sports Society became part of the All-Russian 

Football Union as one of the founders of the Donbass Football League 

created in April of the same year. The Yuzovskoye Sports Society established 

the Donetskiy Bassein Cup which lasted until late autumn. The development 

of this football movement was hampered by the outbreak of the First World 

War as well as the revolution and civil war. A full-fledged revival of football 

and cycling in Donbass took place already in the post-war period. The first 

sports festival was held in Yuzovka on April 30, 1923 [2]. 

In general, the historical development of physical culture and sports in 

the Donbass region at the turn of the 19th – 20th centuries was represented by 

various areas such as wrestling, track and field athletics, cycling, football, 

fencing, tennis, etc. But the dominant position was occupied by cycling and 

football. The Donbass sports movement developed in close connection with 

the activities of the leading industrial enterprises of the region and was an 

important element of the culture of leisure activities for the residents of 

Donbass. There is no unequivocal opinion about the existence of a single 

founder of Donbass sports. The most significant contribution to the 
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development of sports and physical culture in the Donbass region was made 

by V.D. Dancic and A.A. Podgaysky. 
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The article highlights the scientific and practical basis of color science, 

which is the basis for creating an artistic image of the internal environment. 

The aim of the work is to analyze the importance of color in the formation of 

the artistic image of the interior. The research methodology is historical-

cultural and art history approaches, methods of analysis and generalization. 

The scientific novelty is to identify the role of color in relation to the specifics 

of the interior, to distinguish the importance of polychromy in the interior from 
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an aesthetic point of view and the laws of color in the composition of the 

interior. 

Key words: color, color combination and color tone, interior, artistic 

character, contrast. 

кандидат педагогічних наук, доцент Марченко А. А., кандидат 

педагогічних наук,  доцент Щербина В. Г., Школяр А. В., Роль кольору у 

формуванні художнього образу дизайну  інтер’єру / Криворізький 

державний педагогічний університет, Україна, Кривий Ріг 

Стаття висвітлює науково-практичне підґрунтя кольорознавства, 

що є основою створення художнього образу внутрішнього середовища.  

Метою роботи є аналіз значення кольору у формуванні художнього 

образу інтер’єру. Методологією дослідження є історико-культурний 

та мистецтвознавчій підходи, методи аналізу та узагальнення. 

Наукова новизна полягає у виявленні ролі кольору відносно специфіки 

інтер’єру, виокремленні значення поліхромії в інтер’єрі з естетичної 

позиції і закономірностей кольору в композиції приміщення. 

Ключові слова: колір, кольорова гама і кольорова тональність, 

інтер’єр, художній образ, контраст. 

 

Архітектура внутрішнього простору приміщення (інтер’єр)  залежить 

від призначення, типу, масштабу, конструкцій і багатьох інших умов. В 

композиції інтер’єрів всіх видів будівель мають місце деякі загальні 

прийоми й принципи, знання яких допомагає подальшому оволодінню 

творчою практикою композиції приміщення. 

В інтер’єрі ми маємо справу із штучним спеціально створеним 

середовищем зі своїми особливими законами гармонізації. Наслідки 

впливу і взаємодії кольору й світла в безпосередній близькості до 

людини в інтер’єрі більш відчутний аніж зовні. Колір в інтер’єрі може 

сприяти, або перешкоджати функціональним процесам. Його вибір 
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багатосторонньо обумовлений, характер психофізіологічного впливу й 

емоційного сприйняття в інтер’єрі зовсім інші, аніж у зовнішньому 

середовищі. 

 Проблемою кольору в композиції інтер’єру займалися багато 

дослідників і вчених – В.В. Блохін, Г.В. Борис. Г.К. Зайцев, А.А. Іконніков, 

Г.П. Степанов та багато інших. Створення сучасної наукової бази в 

архітектурній поліхромії в значній мірі заслуга вчених С.С. Алексеєва, 

Б.М. Теплова, П.А. Шеварєва, Є.Б. Рабкіна, М.Я. Гінсбурга тощо.  

З початку своєї історії людина використовує колір для того, щоб 

прикрасити навколишній простір. Колір в інтер'єрі являє собою потужний 

художній засіб та є ефективним і порівняно недорогим способом 

повністю змінити і оживити будь-який простір В останні роки все більше 

вивчається естетика кольору, як одна із важливіших і щонайменше 

вивчених сторін архітектурної поліхромії. [ 4, с.4]. 

  Серед композиційних засобів загального композиційного задуму 

інтер’єру, таких, як архітектурно-просторова форма й матеріал, кольору 

належить особливе місце, як найбільш посильній формі виявлення 

естетичної основи. Колір є одним із головних композиційних засобів 

інтер’єру й володіє специфічним, тільки йому притаманними, 

властивостями засобами та закономірностями, які націлені на здійснення 

загальних принципів композиції інтер’єру, відповідних  визначеному 

творчому методу. 

 Архітектурно-художнє звучання інтер’єру створюється в результаті 

складного творчого процесу, в якому всі йдейні та утилітарно-технічні 

задачі вирішуються як художні задачі. 

 У цьому випадку багаточисленні елементи, які складають інтер’єр –  

простір, конструкції, матеріали, меблі, обладнання і оздоблення, а інколи 

і монументально-декоративні засоби – створюють художній ансамбль, 

образно виразний, тектонічний і гармонійно єдиний. 



Paradigm of knowledge № 4(54), 2022 

 

 

 31 

 Образ, тектоніка та гармонія –  три  тісно пов’язані фундаментальні 

принципи, які в  сукупності перетворюють інтер’єр у твір мистецтва. Для 

втілення цих принципів дизайнер повинен залучати всі засоби і 

закономірності архітектурної композиції, в тому числі й колір з його 

власними композиційними закономірностями та засобами, здатних 

викликати емоції і естетичні почуття. 

 Задум дизайнера повинен втілюватися одночасно, як у 

матеріальній формі, так і в кольорі. Колір через матеріал органічно 

пов'язаний із архітектурно-просторовою формою й безпосередньо її 

створюють. Таким чином, колір є одним із активніших засобів виявлення 

багатостороннього змісту інтер’єру.  

 Слід додати, що колір та кольорові сполучення володіють 

самостійною цінністю, здатних викликати ілюзію просторового 

розташування кольорових поверхонь, а отже змінювати дійсні об’ємно-

просторові характеристики інтер’єру, але ці обставини зовсім  не 

означають, що колір можна розглядати як самостійне явище. Цей 

композиційний засіб не можна відривати від загальних задач 

архітектурної композиції, і це дуже важливо знати дизайнеру в процесі 

проектування інтер’єру та створенні його художнього образу. 

 Як уже зазначалося, формування внутрішнього простору 

відбувається не тільки засобами архітектурної композиції, але й 

власними засобами й  закономірностями кольору. У зв’язку з цим, 

вважаємо за доцільне викласти  структуру кольору в композиції, яку 

подано у таблиці 1. 

Загалом колір в інтер’єрі володіє численністю характеристик, які по 

загальним ознакам можна об’єднати у дві групи. До першої групи 

відносяться основні властивості кольору, друга – містить в собі 

властивості, які обумовлюють його психологічний вплив. 
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Таблиця 1  

Колір у композиції 

 

 

Ці групи характеристик, а також явища, пов’язані із впливом і 

сприйняттям кольору необхідно розглянути в композиційно-художньому 

аспекті. Однією із основних властивостей кольорів вважають кольоровий 

тон. Він, власне означає кольорові відчуття – червоний, помаранчевий, 

жовтий, зелений тощо. Кожен із цих відчуттів спричиняється 

випромінюванням визначеної довжини хвилі, визначеної у нанометрах. 

Кольоровий тон – первинний, вражаючий  елемент кольорової 

композиції – править за початковий матеріал для незліченних 

перетворень на основі світлотності, чистоти, фактури, насиченості 

кольору, а також градацій. 

У поліхромних композиціях колір застосовується як комплексне 

цілісне відчуття в сукупності всіх його характеристик. Однак, кольоровий 

тон, навіть без взаємодії з іншими характеристиками, містить в собі 
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композиційні можливості. Інколи тільки зміною відтінків тону можливо 

інтенсивно впливати на його емоційну виразність. 

Композицію можна побудувати спираючись тільки на визначеному наборі 

кольорових тонів та їх сполучень. 

Терміни “кольоровий тон” і  “світлотність”, або “яскравість” тісно 

пов’язані за змістом з поняттями “світло” і “колір”. Поняття «кольоровий 

тон» і «світлотність» не можна роз’єднувати, а їх розподіл є однією з 

умовностей теорії мистецтва. 

Тональністю називають супідрядність усіх кольорів у композиції, 

яка характеризується неможливістю зміни будь-якого кольору по відтінку, 

світлоті, насиченості та площі плями без руйнування гармонії та 

цілісності  твору [2, c.85].  

Властивість, яка виявляє близькість хроматичних і ахроматичних 

кольорів та білого або чорного називають – «світлотністю». По шкалі 

світлот самий світлий – білий колір, самий темний  - чорний, а між ними 

пролягає градація сірих. Світлотні відмінності притаманні навіть 

спектральним кольорам. Серед них самі світлі – жовті, самі темні – сині й 

фіолетові. Для ахроматичних кольорів світлотність – це єдина 

характеристика. 

Відносно поняття “насиченість” існують серед фахівців розбіжності. 

Цей термін часто підміняють поняттям “інтенсивність”. Інколи у 

кольорознавстві “насиченість” розглядають як “чистота” і вважають їх 

за синоніми. 

Чистота – це ступінь приближення даного кольору до чистого 

спектрального. Найбільшою чистотою володіють кольори спектру. Тому 

чистота всіх спектральних кольорів приймається за одиницю, не 

дивлячись на їх відмінну насиченість. Найбільш насичений синій колір, 

найменше – жовтий. Особливо насичені кольори спостерігаються у 

спектрі, який не містить домішку білого або чорного. 
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Насичені кольорові тони застосовуються дизайнерами в інтер’єрі 

більш всього у невеликих дозах, як акценти для підвищення значимості 

того, чи іншого його елемента в просторі. Огороджуванні поверхні – стіни 

та підлога, являючись кольоровим фоном проектуються у тонах малої 

або середньої насиченості розбіленими або затемненими. 

Загальне враження від кольорового середовища визначається 

особливостями його візуального сприйняття. Таке сприйняття 

безпосередньо пов’язане психологічним впливом кольором на людину, і 

такий вплив можна вважати в значній мірі об’єктивним фактором, а отже 

й засобом композиції. 

Кольорові відчуття, емоції відбивають одне із об’єктивних фізичних 

властивостей архітектурно-просторових і об’ємних форм в інтер’єрі, 

існуючих поза людиною. Але почуття, емоційний тон кольорового 

відчуття – це суб’єктивне переживання, особисте відношення до даного 

кольору або сполучень кольорів. 

Кольори сприймаються нами  не самі по собі, а як природні 

властивості матеріального світу. Вони завжди пов’язані в уявлені людини 

з визначеними предметами, їх формою, матеріалом, освітленням тощо. 

Колір завжди різнобічно обумовлений, сприймається у світло-

кольоровому середовищі, у взаємозв’язку з ним, підлягає його впливу і 

сам впливає на це середовище. 

У створенні кольорової композиції приймають дві групи 

закономірностей. Одна з них – це колір і кольоросполучення, колір і 

світло, колір і об’ємно-просторова форма, колір і матеріал, колір і 

функція. Інша важлива група закономірностей – це відношення і 

пропорції, ритм, контраст, нюанс, масштабність, пропорційність та 

підпорядкованість. Тільки через протиріччя між цими групами, через їх 

інтеграцію, складний синтез при створенні архітектурної композиції і 
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кольорової втілюється її головний принцип – художній образ, тектоніка та 

гармонія [див. таб. 1]. 

Розглянувши  в загальних рисах кольорові засоби композиції, ми 

підійшли до питання головного фундаментального принципу, тобто, 

художнього образу інтер’єру. Художній образ інтер’єру – це заздалегідь 

розрахована емоційна реакція, самий високий результат асоціативної 

уяви. Це завжди знайдене і точно розраховане рішення дизайнера. 

Архітектура емоційно впливає на людину, викликає у неї визначені 

почуття і думки сміливим застосуванням композиційних засобів, зокрема 

архітектурно-просторовими формами з її геометрією, розмірами, масою, 

розташуванням у просторі, фактурою, кольором і світлом. Ці засоби, 

підкорюючись закономірностям композиції, виявляючи багатозначний 

зміст, повинні викликати почуття глибокого естетичного задоволення. 

Першопочаткові візуальні відчуття при цьому, змінюються асоціаціями, і 

далі - в образні уявленнями. 

Проте, найбільш повне ідейно-художнє розкриття творчого задуму, 

образу інтер’єру досягається за рахунок органічного синтезу 

архітектурних і монументально-декоративних засобів. У цьому 

контекстів, колір, як почуттєве начало залишається найважливішим 

засобом формування образу. 

Використання асоціативних можливостей кольору, особливостей 

його емоційного формоутворюючого, естетичного та символічного 

впливу завжди залишається головною метою дизайнера в формуванні й 

створенні художнього образу інтер’єру. 

Кольоровий або колористичний образ – це не диктатура кольору, а 

цілком синтетичний образ. Кольоровий образ в інтер’єрі створюється із 

залученням всіх засобів кольорової композиції і закономірностей їх 

сполучень. Кольоровий художній образ формується у свідомості митця 

на основі його індивідуальності й творчого потенціалу. За допомогою 
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поліхромії він формує сприйняття інтер’єру  у відповідності з його 

багатостороннім змістом. Кольоровий художній образ формується в 

першу чергу через поліхромне виявлення особливостей простору з його 

багатосторонньою обумовленістю. 

Таким чином, роль кольору у виявленні особливостей об’ємно-

просторової форми, його формоутворюючі  можливості, має значення як 

при формування художнього образу. Слід зауважити, що поліхромія 

здатна не тільки підсилювати образні асоціації, але й самостійно 

викликати й визначати образну характеристику інтер’єру. В цьому 

випадку колір виступає як головний виразник, як символ ідеї. 

Сильні кольорові подразники активно впливають на емоційний 

характер сприйняття, створюючи емоційно насичений фон, співзвучний 

ідейному задуму інтер’єру. Емоційна виразність кольору – композиційний 

засіб, особливо активний при великих обсягах локального кольору, але 

слід пам’ятати, що при збільшені емоційної напруги  новизна вражень 

починає знижуватися. 

Для формування художнього образу важливо враховувати 

символізм кольору, який складався під впливом певних історичних, 

соціальних  та інших умов, які не змінюються за будь-яких часів. 

Червоний колір, наприклад, сприймається як символ боротьби та змін. 

Така символіка визначає наше відношення до червоного кольору та його 

призначення в композиціях інтер’єру. Чорний в більшості народів – 

символ смерті й колір трауру. Білий – це символ миру, чистоти і 

шляхетності. 

Кольорова гама і кольорова тональність – поняття 

взаємопов’язані, але різні за змістом. Окремо, кольорова гама – це 

сукупність різних локальних кольорів, які вибрані для вирішення 

визначеної композиційної задачі з урахуванням характеру їх 

психологічного впливу. 
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Вихідний, первинний, або вторинний за насиченістю колір, означає, 

що в ньому відсутні добавки чорного, білого або сірого. Колір описується 

в термінах тональності, що відображає світлоту кольору, або частку 

білого або чорного в ньому. Білий колір, що додається наростаючими 

частками до будь-якого з дванадцяти кольорів спектра, називається 

тоном [3, 11с] 

В залежності від переваги кольорів конкретного психофізіологічного 

впливу кольорові гами класифікуються як теплі, холодні та нейтральні, 

які складаються переважно з мало насичених, або ахроматичних 

кольорів. Психофізіологічний критерій допускає іншу класифікацію: гама 

легких або важких, відступаючих або виступаючих, збуджуючих, 

пригноблюючих або заспокійливих кольорів.  Крім цього, гама кольорів 

може бути хроматичною або ахроматичною, світлою або темною, чистою 

або тьмяною. Загальновідомо, що склад гами підбирається у 

відповідності до природи враження, яке необхідно викликати. 

Кольорове рішення інтер’єру будь-якого призначення, перед усім 

характеризується кольоровою гамою основних поверхонь. Правильність 

її вибору особливо важлива у приміщеннях для тривалого перебування 

людей – яку у побутових, так і у виробничих. 

Кольорова гама здатна створювати в композиції інтер’єру враження 

загальної тональності – сіро-голубої, червоно-коричневої, рожевої, 

фіолетовий тощо. 

Загальна тональність в проектуванні інтер’єру досягається за 

рахунок: 

- утворенням гами із одного кольорового тону з будь-якою кількістю 

відтінків; 

- близькістю за кольоровим тоном всіх кольорів гами; 

- вирішальною перевагою в кольоровій гамі одного кольорового тону, 

який домінує по площі за кількістю кольору, насиченості і чистоті; 
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- кількісною перевагою у кольоровій гамі близьких кольорових тонів 

червоних, помаранчевих, жовтих, голубих і зелених, голубих і синіх тощо; 

- створенням гармонійної системи кольорових рядів на основі одного, 

двох і більше основних кольорів, які створюють одну, дві й більше 

тональностей. 

Із зазначених тональностей дизайнер вибирає найбільш відповідну 

задуманій композиції. Таким чином, така цілісність, загальна гама і 

тональність – це одна із важливіших закономірностей побудови гармонії 

та художнього образу. 

Що стосується контрастів, у процесі проектування інтер’єру, 

необхідно пам’ятати , що великі контрасти – психологічна полярність 

кольорів за всіма їхніми властивостями дуже діючі в процесі сприйняття. 

Вони викликають відчуття кольорової енергії, чіткості й визначеності, 

взаємно підсилюють характеристики поєднаних кольорів. 

Говорячи про яскравість кольору, мають на увазі його чистоту та 

насиченість. Поняття «контраст та насиченість» фіксує протилежність 

між кольорами насиченими, і пожухлими, приглушеними. Спектральні 

кольори, отримані шляхом заломлення білого світла, є кольорами 

максимальної насиченості чи максимальної чистоти [ 1, 57с]. 

Малі контрасти створюють порівняно одноманітні, спокійні, 

малоактивні, цілісні й викликають почуття єдності сполучення. Малий 

контраст по світлотності робить менш помітним розчленування 

поверхонь і межі площин та ускладнює сприйняття об’ємної форми. 

Малий контраст за кольоровим тоном придає кольорам делікатне 

співвідношення відтінкам одного кольору. 

Враження від сполучень хроматичних кольорів при великих 

хроматичних і світлотних контрастах характеризується значною 

активністю.  При сполученні хроматичних кольорів з ахроматичними 
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особливо важливо дотримуватися світлотного контрасту, інакше такі 

сполучення втрачають свою виразність. 

У відношенні трьох, чотирьох кольорових сполучень можна 

обмежитися домінуванням одного кольору, а інша допоміжна група 

повинна об’єднувати останні.  

Висновки. Отже, в роботі з кольором, де переважає метод вільної 

імпровізації з її імпульсивністю та випадковістю, не задовольняє вимоги 

часу, тому для створення художнього образу інтер’єру сьогодні 

необхідний грамотний, усвідомлений підхід, в якому кольорове відчуття й 

кольорове аналітичне мислення будуть не відокремлені одне від одного, 

а складати єдине ціле. 
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The subject of  the research is the developments of the modern 

Ukrainian artist Evgeniya Gapchinskaya, who is now successfully working in 

various fields of art and design, ranging from jewelry and book graphics to 

monumental mural art. The purpose of the work is to investigate the specifics 

of the artistic language of the named artist in the context of the development 

of modern mass culture. The methodology of the work is based on a 

combination of chronological and the principle of scientific 

comprehensiveness, art history, design and culturological approaches, 

ontological, axiological, hermeneutic, historical-comparative, cross-cultural 

and art history analysis methods. The results of the work allow us to 

understand the secrets of E. Gapchinskaya's success in the field of 

contemporary art and design. The scope of application of the results – artistic 

and design practices of the present, history, theory and criticism of art, 

teaching activities for students and graduate students of creative specialties. 

Findings. It was found that the artistic language of Yevhenia Gapchinskaya 

was formed under the influence of Ukrainian and German artistic traditions. 

Taking into account the one-year internship in Nuremberg at the beginning of 

the formation of the artistic language, the author was inspired in her artistic 

searches by the impulses of the high art of the Northern Renaissance and 

mannerism. In particular, the work of I. Bosch and P. P. Bruegel the Elder 
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(Peasant), whose phantasmagoric language still has a significant impact on 

the work of young European artists. Also, the formation of the artistic 

originality of Evgenia Gapchinskaya's handwriting was significantly influenced 

by the Dutch and Flemish art of the 17th – 18th centuries, headed by Frans 

Halls and Rembrandt van Rijn, and individual searches for Baroque-Rococo 

artists from other European countries – J. B. Greuze and T. Gainsborough. In 

general, the specific artistic and figurative manner of E. Gapchinskaya was 

influenced by the artist's appeal to related areas of knowledge – nail design, 

creative work with plastic, environmental design, advertising, image-making, 

art gallery business, restoration, art management, marketing, logistics and the 

like. 

Key words: artistic manner of creativity, Evgeniya Gapchinskaya, 

Ukraine, the beginning of the XXI century. 

здобувач аспірантури, Аметова Л. М., Особливості художньої мови 

української мисткині Євгенії Гапчинської / Київський національний 

університет культури і мистецтв, Україна, м. Київ 

Предметом дослідження є доробок сучасної української художниці 

Євгенії Гапчинської, яка наразі успішно працює у різних галузях 

мистецько-дизайнерської діяльності, в діапазоні від ювелірних виробів і 

книжкової графіки до монументальних творів мурал-арту. Мета 

роботи – дослідити специфіку художньої мови названої мисткині у 

контексті розвитку сучасної масової культури. Методологія 

проведення роботи базується на сукупності хронологічного і принципу 

наукової всебічності, мистецтвознавчого, дизайнерського та 

культурологічного підходів, онтологічного, аксіологічного, 

герменевтичного, історико-порівняльного, крос-культурного і методу 

мистецтвознавчого аналізу. Результати роботи дозволяють 

осягнути секрети успіху Є. Гапчинської в галузях сучасних мистецтва 

і дизайну. Сфера застосування результатів – мистецькі і дизайнерські 
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практики сьогодення, історія, теорія та критика мистецтва, 

викладацька діяльність для студентів і аспірантів творчих 

спеціальностей. Висновки. З’ясовано, що художня мова Євгенії 

Гапчинської сформувалась під впливом українських та німецьких 

мистецьких традицій. Враховуючи річне стажування у Нюрнбернзі на 

початку періоду становлення мистецької мови, авторка надихалася у 

своїх художніх пошуках імпульсами високого мистецтва Північного 

Відродження та маньєризму. Зокрема, творчістю І. Босха та П. П. 

Брейгеля-Старшого (Мужицького), фантасмагорійна мова яких і досі 

здійснює значний вплив на творчість молодих художників Європи. 

Також на становлення і формування мистецької своєрідності почерку 

Євгенії Гапчинської значний вплив справило нідерландське, 

фламандське і голландське мистецтво ХVІІ–ХVІІІ століть на чолі з 

Франсом Халлсом і Рембрандтом ван Рейном, й окремі пошуки 

художників бароко-рококо інших країн Європи – Ж. Б. Греза та Т. 

Гейнсборо. В цілому на специфічній художньо-образній манері Є. 

Гапчинської позначилися звернення художниці до суміжних галузей 

знань – нейлдизайну, творчої роботи з пластиком, дизайну 

середовища, реклами, царини іміджмейкерства, артгалерейного 

бізнесу, реставрації, менеджменту мистецтва, маркетингу, 

логістичної справи тощо.  

Ключові слова: художня манера творчості, Євгенія Гапчинська, 

Україна, початок ХХІ століття. 

 

Вступ. Творчість Євгенії Гапчинської на сьогодні відома у багатьох 

країнах за межами України. Більшість поціновувачів її творів із цікавістю 

відстежують нові розробки художниці на дошках оголошень інтернету й у 

соціальних мережах. Наприклад, за даними Фейсбуку визначаються 
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цінителі в Грузії, Вірменії, Росії, Латвії, Німеччини, Польщі, Англії, 

Португалії, Італії, Іспанії, США і Канаді. 

Нині лише в Інстаграмі на Є. Гапчинську підписані близько 100 тисяч 

підписників. Їх кількість дозволяє говорити про феномен «масової» 

затребуваності, певного «попиту» на художні твори означеної мисткині в 

широких колах споживачів. В епоху швидких швидкостей, інтерактиву, 

цифрових технологій і глобалізації творчість згаданої української 

художниці як ніколи актуальна, хоча головний меседж її робіт – доброта і 

«дитяче беззлобне сприйняття світу» в дорослому житті. 

Ці постулати сьогодні цілком укладаються в філософію гламуру, 

стилістичної течії, яка за останні два десятиліття підкорила всю планету, 

заполонивши собою речовий світ у діапазоні від індустрії моди і шоу-

бізнесу, до книжкової та комп'ютерної графіки, промислового і дизайну 

архітектурного середовища на просторах від Об'єднаних Арабських 

Еміратів до Росії й Америки. 

Однак, у межах цієї проблематики творчість Є. Гапчинської майже не 

розглядалася дослідниками. Виключенням є невелика стаття О. 

Школьної «Інтеграція творів образотворчого мистецтва у дизайн 

середовища на прикладі творчості Євгенії Гапчинської» в журналі 

«Артпростір» (Київ, 2018) Київського університету імені Бориса Грінченка 

[7, с. 97–100]. 

Що стосується вивчення означеної теми теоретиками, то при такому 

значному емпіричному попиті, осмисленням процесів творчості названої 

художниці на сьогодні практично не займаються мистецтвознавці. І крім 

кількох вузьких статей російських і українських дослідників про графіку й 

ювелірні вироби Є. Гапчинської, протягом останніх десяти років більше 

нічого видано не було. 

Дотичною є праця О. Позднякової «Дизайн сучасної дитячої книги як 

мистецтво», видана у збірнику «Гуманітарні науки. Філософія, соціологія 
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та культурологія» (Вороніж, 2013). У ній авторка розглянула специфіку 

художнього оформлення перших російських інтерактивних дитячих 

книжок-девайсів А. і О. Дугіна, С. Румак, порівнявши їх із близькими по 

духу українськими розробками Є. Гапчинської. Тут О. Позднякова 

приділила увагу зв'язку образної складової творчості перерахованих 

майстрів зі спадщиною П. Брейгеля та І. Босха, окреслила звернення до 

пошуку форми, лінії і кольорових плям, а також шрифту і перспективи [4, 

с. 206–208]. 

Про особливості українського творчого бренду «Гапчинська», який 

мав представництво у Москві, писала й інша російська дослідниця 

книжкового ринку – О. Ро. У своїй статті «Дитяча книга і Інтернет: 

реальність цифрова, альтернативна та доповнена» у збірнику «Книжкова 

індустрія» № 1 за 2010 рік (Москва, С. 52–56), авторка намагалася 

охарактеризувати тенденції книжкового ринку пострадянського соціуму. 

В її нарисі фігурував аналіз цифрових видань дитячого книжкового 

асортименту і в зв'язку з цим оцінка нового продукту, пропонована 

різними художниками на артринку пострадянського простору [5, с. 52–

56]. 

Розбір складових сучасних творів Є. Гапчинської був зроблений у 

кількох публікаціях української дослідниці Л. Аметової. Окремі роботи 

автора були присвячені графічного дизайну в творчості Є. Гапчинської 

(Київ: КНУКіМ, 2019), її інтерактивній книжковій графіці (Рівне: РДГУ, 

2018) й образним складовим дизайну ювелірних виробів художниці (Київ: 

нарком, 2019) [1, с. 253–255; 2, с.82–86; 3, с. 114–115]. 

Однак, спеціальних досліджень складання індивідуального стилю 

художньої мови Є. Гапчинської не проводилося. Хоча на сьогодні 

творчість зазначеної майстрині стала національним брендом в Україні. 

Вона легко впізнається, затребувана і має низку відмінних якостей, які 
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дозволяють говорити про унікальність почерку її творця. Велика частина 

творів цієї ж мисткині представлена на сайті GAPCHINSKA [6]. 

Формулювання мети статті та завдань. Мета – окреслити 

складові художньої мови Є. Гапчинської. Завдання – прослідкувати 

впливи спадщини окремих європейських художників на становлення 

творчої манери згаданої художниці. 

Виклад основного матеріалу статті. Сьогодні завдяки Євгенії 

Гапчинській в Україні мистецтво вийшло на полиці магазинів. Причому в 

широкому діапазоні, від обгорток цукерок, конвертів, закладок для книг, 

марок, і ювелірного мистецтва – до косметики, чайників, парасольок, 

футболок і постільної білизни. У зв'язку з запотребованістю творчості 

художниці у широких соціальних колах і з певним комерційним успіхом 

такої продукції, варто розглянути складові формування її авторської 

манери, індивідуального стилю її художньої мови. 

Є. Гапчинська росла у багатодітній родині, в якій тільки у неї однієї 

виявився такий талант до творчості. Батьки, помітивши здібності 

маленької дівчинки, після закінчення 8 класів загальноосвітньої школи у 

13 років відвели її до художнього училища. Варто відзначити, що 

закінчивши 1992 року Харківське державне художнє училище, Є. 

Гапчинська на наступний рік вступила до Харківського художньо-

промислового інституту. 

Паралельно з роками навчання в цьому ВНЗ, де графікою вона 

займалася з Ю. Безруковим, а живописом з І. Чаусом, Є. Гапчинська 

увійшла в україно-німецької групи з 20-ти художників сучасного 

мистецтва під назвою «10 + 10», і по обміну рік провела, стажуючись у 

Нюрнберзі (Німеччина, 1996–1997 рр.). Саме тому, в її творчості опукло 

проступають нотки генного зв'язку з видатними майстрами пензля, 

олівця і пера П. П. Брейгелем Старшим, І. Босхом, фантасмагорійні 

образи іпостасей персонажів яких будуть популярні у всі часи. 



Paradigm of knowledge № 4(54), 2022 

 

 

 47 

У свою чергу поступово, ця якась «космополітичність» стала 

запорукою того, що полотна художниці зрозумілі більшості споживачів 

масової, па не елітарної культури. Хоча при цьому деякі полотна 

художниці закуповувалися європейськими музеями, серед яких найбільш 

великі замовлення надходили від віденського музею «Альбертина». 

Паралельно Є. Гапчинська у роки навчання працювала в харківській 

галереї «Срібні дзвони», що дозволило їй вивчити особливості законів 

просування творчих робіт на ринку й специфіку створення 

інформаційного поля творів, які впливають на їх вартість на артринку. 

Цікаво, що однією з численних професій майстрині, яку вона освоїла 

поряд з живописом і графікою, були маркетинг, менеджмент, і промоушн, 

а також логістика, які в сумі дозволили їй самостійно просувати свою 

продукцію у багатьох малопізнаних художниками сферах. 

Так, одну з публікацій про її творчість розмістили у рекламному 

журналі «The Ukrainian», який супроводжував рейси пасажирських літаків 

за європейськими напрямками. У результаті директор «Альбертини» 

Альфред Вейдінгер дізнався про роботи Є. Гапчинської, оцінив її 

колоритний індивідуальний авторський стиль художньої мови у дещо 

стриманому европеїзованому ключі, і таким чином став замовником її 

картин [7, с. 97–100]. 

Взагалі після закінчення ВНЗу 2000 року, художниці довелося 

освоїти нейл-дизайн, будівельний бізнес, галерейну справу, реставрацію 

предметів старовини (переважно меблів), і в результаті переїхати з 

Харкова до Києва. Тут вона спочатку працювала менеджером філії 

іноземної компанії, далі торгувала виробами з пластика, займалася 

рекламою в рекламному агентстві, працювала в Центрі сучасного 

мистецтва на Подолі, потім митним брокером і бралася за будь-які 

підробки в галузі дизайну, креативу і творчості. 
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Наприклад, прикрашала будівлі Нацбанку України, готелю «Дніпро» 

в центрі Києва, займалася оформленням свят і весіль, у процесі чого 

навчилася певним чином підлаштовуватися в своїй творчості під 

забаганки споживача, і працювати для запитів в різних цінових сегментах 

ринку. 

У Києві її творчими побратимами стали відома художниця кераміки 

Н. Ісупова, а також К. Борисенко, які також частково вплинули на 

складання унікального діапазону творчої мови Є. Гапчинської (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Гапчинська Є. Ювелірні вироби зі срібла за мотивами її ж 

картини «Хор імені Верьовки». 2009 р. 

У період з 2000 по 2002 рік склався її авторський неповторний стиль 

(Рис. 2), який вона самостійно допрацьовувала, вдосконалювала, як 

штучний інтелект, звертаючись до маркетингових стратегій і запитів 

кон'юнктури ринку. 

У результаті в Є. Гапчинської почали купувати роботи крім відомої 

українсько-молдовської співачки С. Ротару, російські зірки шоу-бізнесу – 

балерина А. Волочкова, актор і режисер М. Михалков, далі італійський 

тенор Л. Паваротті (Рис. 3). 
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Рис. 2. Гапчинська Є. «Ніна Матвієнко», 2010 р. 

 

 

Рис. 3. Гапчинська Є. «Каблучка – це означає твоє кохання…»,  

2011 р.  

Є її роботи і в колекціях українських зірок, актриси І. Чурикової, 

актора О. Янковського, музиканта В. Співакова, футболіста А. Шевченка, 

письменника і видавця І. Малковича (київське видавництво «А-ба-ба-ла-

ма-га»). 

Всі напрацювання художниці в галузі іміджу і стилю, піару, 

менеджменту, маркетингу, реклами, логістики, брендингу, фешн-індустрії 

та гламуру, а також практична діяльність як оформлювача, дизайнера, 

реставратора, матеріалознавців, у тому числі у царині інтерактивних 

сучасних технологій в діапазоні від простих девайсів до екранних медіа, 
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дозволили їй виробити свій варіант динамічної айдентики – фірмовий 

девіз «Постачальник щастя №1» з фірмовим шрифтом, логотипом й 

іншими складовими бренд-буку і фірмового стилю (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Гапчинська Є. «Я вмію творити дива…», 2013 р. 

В останні роки художниця, яка ігнорує громадські посади і звання, і 

не є офіційним членом Спілки художників України, працює з великими 

торговельними майданчиками України, Росії, Америки. На вітчизняному 

ринку вона співпрацює з відомими українськими видавництвами, 

рекламними і піар-агентствами, великими комерційними мережами 

магазинів «АТБ», «Епіцентр», «Єва», «Космо», «Ашан», «ДЦ» та ін. 

Висновки. По суті, працюючи в річищі сучасного «няшного», не 

насильницького глем-дизайну, Є. Гапчинська створила великий вузловий 

дизайн-центр в Україні, який працює з провідними компаніями в галузі 

графічного, веб-, промислового, дизайну одягу та середовища. При 

цьому вона екстраполює образи, знайдені в своїх авторських живописі та 

графіці в сферу сучасних гаджетів (від мобільних телефонів і чохлів для 

них), потреб сфери інтерактиву (розробляє малюнки різноманітних 

екранних шпалер у комп'ютерній графіці), вивчає сучасні можливості 

цифри і девайсів, наслідком чого стали впроваджені розробки книжкової 

«оживаючої» графіки, малюнки якої при закачуванні певних програм і 
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наведенні на них мобільних пристроїв перетворюються у 3-D формат з 

анімацією) та ін. 

У результаті, її роботи наразі впізнавані, як творчість А. Дюрера у 

Німеччині, П. П. Брейгеля у Нідерландах, Г. Клімта у Відні, А. Мухи у 

Чехії, А. Матісса у Франції, А. Модільяні в Італії, С. Далі в Іспанії; вони 

стали виразним вітчизняним брендом. При чому упакування з роботами 

художниці сьогодні роблять не самі музеї, галереї і великі торгові 

концерни, а сама Є. Гапчинська, яка інспірувала знайдені нею образи 

крихітних добродушний малюків штибу міні-Мони Лізи, Жизелі та просто 

янголят обох статей, у доросле філософськи осмислене життя, де її 

мармеладно-зефірні герої зайняли свою брендову нішу в системі 

цінностей сучасного глем-дизайну й індустрії моди на милі серцю 

дрібнички. 

При цьому якщо окремі її станкові роботи коштують від ста тисяч 

доларів, то тиражовані демократичні за ціною дизайнерські речі доступні 

абсолютно всім. Тому нині предмети побуту, починаючи з мила і 

косметики в упакуванні дизайну Є. Гапчинської від торгових марок «ДЦ», 

«Єва», і закінчуючи чайної продукцією, цукерково-кондитерською від 

торгової марки «Любімов» й ювелірної лінійки «GAPCHINSKA», стали 

частиною модного способу життя як в Україні, так і серед закордонних 

поціновувачів її творчості. 

Окремо художниця розробляє асортимент виробів скляного і 

фарфорового посуду, одягу (перш за все футболок, фартухів), 

постільних речей для дітей (подушки, пледи, рушники), іграшки (пазли та 

ін.), канцелярію для них і дорослих (блокноти, щоденники, органайзери, 

календарі, книжкову продукцію, зошити), пенали, шкільні рюкзаки, 

аксесуари для інтер'єру (годинники, шкатулки). 
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У перспективі всі напрацювання художниці в царині станкового 

мистецтва, художньо-оформлювальної діяльності та дизайну мають 

стати окремим дослідженням. 
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