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Анотація. Мистецтво текстильної аплікації невипадково набуло осо-
бливої популярності в українському художньому текстилі останніх 
трьох десятиріч. За фраґментарним характером творення воно близьке 
естетичному методу постмодернізму, світогляду сучасної кліпової 
культури. Культурні тексти постмодернізму, побудовані за принципом 
колажу образів, рясніють цитатами, які в довільних комбінаціях ство-
рюють нові смислові горизонти.
Спостерігаючи за практиками української художньої аплікації, виявля-
ємо твори, що характеризуються використанням прийомів не лише 
колажу, але й бриколажу, виявляють постмодерністську «бриколажну 
свідомість» авторів. 
У статті виокремлено різні види текстильної аплікації, з’ясовано термі-
нологію галузі, виражальні можливості різних технік і художніх прийо-
мів, їх комбінацій, кореляції техніки та художньо-стилістичних особли-
востей твору. Досліджуються роботи українських митців, виконані в 
розлогому спектрі технік аплікації (та змішаних), їхні художні особли-
вості, типи, характер пластичного та образно-тематичного втілення. 
Виявляється вплив творчих принципів постмодернізму на естетичну та 
смислову палітру української текстильної аплікації.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок з важ-
ливими науковими і практичними завданнями. Протягом 

останніх двох десятиріч спостерігаємо значний розвиток різних 
форм авторського художнього текстилю в Україні, серед яких 
особливо динамічно прогресує мистецтво аплікації. Донедав-
на професійна спільнота українських художників текстилю, 
мистецтвознавці, критики, педагоги не розглядали текстильну 
аплікацію як вартісну мистецьку форму. Хоча світовий досвід 
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показує значну популярність цього виду мистецтва, його різ-
новидів у Європі та Америці. Серед знакових творів сучасного 
мистецтва реді-мейд Роберта Раушенберга «Ліжко», у якому 
художник використав класичний американський квілт як не-
одмінну образо-пластичну складову свого твору. 

Мистецтво аплікації характеризується широким худож-
ньо-стилістичним спектром, що, на нашу думку, корелює з 
особливостями техніки виконання твору. Пластичність і мо-
більність засобів, видове розмаїття, збагачене комбінаціями 
з іншими текстильними техніками відкриває для митців 
широкі професійні можливості. Класична аплікація, печворк, 
квілт, їхні змішані форми із застосуванням прийомів колажу, 
асамбляжу, інсталяції, творенням об’єкта, використанням 
технік ткання, валяння, вишивки тощо – усе це спостерігаємо 
в сучасній українській художній практиці.

Думається, актуальність аплікації, окремих її форм, у тому, 
що за своєю природою вона близька до естетичного методу бри-
колажу, що є виявом постмодерністського мислення. Крім того, 
характер творення аплікації з розрізнених частин суголосний 
характеру «кліпової» свідомості сучасної людини, яскравому, 
розірваному, фрагментарному характеру культури сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, яка 
розглядається. Хоча мистецтво текстильної аплікації України 
спеціально не досліджувалось, проте подекуди воно розгля-
далось у контексті іншої проблематики. У вступній статті до 
каталогу Другої всеукраїнської трієнале художнього тексти-
лю куратори виставки З. Чегусова та Т. Печенюк звертають 
увагу на те, що сучасні художники-текстильники виявляють 
посилений інтерес до аплікації та колажу. Автори проводять 
паралелі між мистецтвом сучасного текстильного колажу в 
Україні та аванґардом початку ХХ ст. [7, с. 5]. 

Особливостям мистецтва колажу присвячена публікація І. Пе-
дана [4], де автор доходить висновку, що «колажне мислення є 
універсальним принципом організації «культурного» простору 
в арт-дизайні та мистецтві початку XXI століття» [4, с. 44]. До-
слідник слушно зауважує, що в сучасному художньому дискурсі 
поняття «колаж» використовується у різних значеннях. У довід-
ковій літературі термін трактується «як засіб організації цілого 
за допомогою кон’юктивного поєднання розрізнених частин», у 
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наукових працях розуміють «колаж модерністський, як особли-
вий прийом в художній техніці, та колаж постмодерністський, як 
універсальний спосіб організації культурного простору» [4, с. 45]. 
Автор звертає увагу на інтертекстуальний, цитатний принцип 
колажного мислення. Глибокими є спостереження дослідника 
про те, що «під час переходу від модернізму до постмодернізму 
колаж еволюціонував від техніки до технології мислення. Він 
відображає програму сприйняття світу як нелінійного, хаотич-
ного, фрагментованого» [4, с. 44].

Спостерігаючи за практиками української художньої аплі-
кації, виявляємо твори, що характеризуються використанням 
прийомів не лише колажу, але й  бриколажу, виявляють пост-
модерністську « бриколажну свідомість» авторів. 

У науковий обіг поняття «бриколаж» увів відомий культу-
ролог ХХ ст. К. Леві-Строс. Французький термін «бриколаж» 
давній і має два значення: грати в якусь гру з відскоком чи 
рикошетом, наприклад, у більярд. І друге – майструвати щось з 
підручних матеріалів. Подвійне значення терміна відображає і 
структуру мислення, що складає специфічну систему образних 
взаємозв’язків, і спосіб побудови твору. Матеріалами брико-
лера служать елементи, позбавлені первісної функції: «Набір 
засобів бриколера визначається не якимось проектом (тоді 
як інженеру, бодай теоретично, потрібно мати окремі набори 
інструментів для кожного проекту), а лише своїм інструмен-
тальним використанням, оскільки його елементи збираються 
і зберігаються згідно з принципом, який мовою бриколера 
звучить так: «це завжди знадобиться» [3, с. 33]. Клод Леві-Строс 
пов’язував зростання популярності колажів з прагненням 
візуалізувати бриколажне мислення. «Нестійка популярність 
«колажу», народженого в момент, коли професія ремісника 
зникла, могла бути своєрідним перенесенням бриколажу у 
сферу споглядання» [3, с. 46]. 

Дослідниця К. Галаніна співвідносить метод колажу та бри-
колажу, бриколажну логіку з асоціативними рядами другого 
порядку мистецтва аванґарду, з колажними композиціями ку-
бізму, з філософією та естетикою постмодернізму. Вона вважає, 
що постмодернізм активно використовує техніку бриколажу 
для побудови свого смислового простору. Культурні тексти 
постмодернізму, побудовані за принципом колажу образів, ряс-
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ніють цитатами, які в довільних комбінаціях створюють нові 
смислові горизонти. Дослідниця вказує на інтертекстуальний 
характер постмодерної творчості через численні посилання, 
асоціації та алюзії, а також іронізм постмодернізму на шляху 
інвентаризації минулого [1]. 

Постмодерна естетика низки творів мистецтва української 
аплікації викликає аналогії з методом деконструкції, про який 
К. Галаніна пише як про метод деконструкції Ж. Деррида, який 
передбачає фундаментальний демонтаж тексту на елементарні 
частини та наступне конструювання в нову цілість для з’ясу-
вання значущості всіх, у тому числі периферійних елементів 
культурного тексту, його багатошаровості.

Американський соціолог і футуролог Е. Тоффлер у праці 
«Третя хвиля» уводить у науковий дискурс поняття «кліп-куль-
тура». Учений стверджує: «По суті ми живемо в «кліп-культурі», 
коли «Замість довгої, «зв’язної» низки ідей, організованих або 
синтезованих для нас, нам усе частіше пропонують короткі, 
модульні образи інформації – реклами, команди, теорії уривки 
новин, урізані шматки й краплі, які годі втиснути в наші розу-
мові каталоги, що вже давно існують» [6, с. 150]. Люди Третьої 
хвилі, на відміну від покоління Другої, пише Е. Тоффлер, почу-
ваються спокійніше під цим бомбардуванням образами, коли 
дев’яносто дві секунди кліпів новин уриваються тридцятьма 
секундами реклами, фраґментами пісень і лірики, заголовком, 
карикатурою, колажем, інформаційним бюлетенем, комп’ютер-
ним роздруком» [6, с. 150] і вчаться створювати з розірваного 
матеріалу власні стрічки ідей. 

Думається, фраґментарність, притаманна новій цивіліза-
ційній хвилі, значною мірою суголосна фраґментарному ха-
рактеру постмодерної естетики та розірваному клаптиковому 
простору мистецтва аплікації, особливо окремих її різновидів.

Невирішені частини загальної проблеми, яким присвячуєть-
ся стаття. Попри те, що текстильна аплікація в Україні набула 
поширення і утвердилась як самобутній вид мистецтва, вона 
не піддавалася спеціальному розгляду, не аналізувався ха-
рактер образо творення, не співвідносилися креативні методи 
аплікації та особливості постмодерного мислення. 

Не з’ясовано типологічний діапазон мистецтва текстильної 
аплікації в Україні, її презентація у творчості українських мит-
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ців. Відсутня термінологічна ясність у галузі. Так, у виставко-
вій практиці та в публікаціях щодо атрибуції творів зустрічаємо 
різні трактування в царині техніки виконання. Простежується 
зловживання дещо «розмитим» терміном «авторська техніка», 
за яким часто стоїть цілком визначена техніка, у тому числі 
й техніка аплікації. 

Потребують з’ясування виражальні можливості різних 
технік і художніх прийомів текстильної аплікації, їхніх ком-
бінацій, кореляції техніки та художньо-стилістичних осо-
бливостей твору. Важливо простежити як реалізуються у цій 
галузі українські митці. 

Формулювання мети. У статті ставимо за мету з’ясувати 
видову диференціацію сучасної української текстильної аплі-
кації, кореляції техніка – мистецька стилістика, термінологію 
галузі, причини зростання популярності цього виду мисте-
цтва в Україні, географію поширення та авторів, особливості 
образо- та формотворення, тематичний спектр, виражальні 
можливості технік аплікації та їх комбінацій і поєднань з 
іншими техніками текстилю. 

Новизна роботи полягає в тому, що вперше спеціально комп-
лексно розглядаються авторські художні твори сучасного 
українського професійного текстилю різного стилістичного 
та просторово-пластичного потрактування, виконані в ши-
рокому спектрі технік аплікації. Проводиться класифікація 
творів за технічною ознакою. З’ясовується палітра матеріалів 
і художньо-технічних прийомів. Аналізуються методи обра-
зотворення, виявляються нові засоби художнього втілення в 
руслі тенденцій сучасної культури. Здійснюється аналіз творів 
українських митців, виконаних у різних техніках аплікації, 
змішаних техніках, з’ясовуються їхні виражальні засоби, ха-
рактер пластичного та образно-тематичного втілення. Вияв-
ляються індивідуальні стилістичні риси творчості авторів з 
різних реґіонів України.

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуван-
ням отриманих наукових результатів. Сучасна українська 
текстильна аплікація – це багатопланове явище, що поєднує 
групи творів різного технічного та образно-стилістичного 
вирішення. В українському мистецтві текстильна аплікація 
набула стрімкого поширення в кінці 90-х рр. ХХ ст. У перших 
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десятиліттях 2000-х аплікація стала чи не найпопулярнішим 
способом художнього вираження в середовищі українських 
митців текстилю. Авторські панно, інсталяції, об’єкти, асамбля-
жі в техніці (чи з використанням техніки) аплікації зустрічаємо 
на різних мистецьких виставках – «Текстильний шал», «Тек-
стилізми», Всеукраїнська трієнале художнього текстилю та 
ін., а також у курсових і дипломних роботах студентів ЛНАМ. 

Програмно проголошувала розширення спектру жанрових, 
технічних і образно-стилістичних вирішень бієнале «Текстиль-
ний шал». У різні роки на виставці були показані твори, що сти-
мулювали появу нетрадиційних для тогочасного українського 
текстилю видів, у тому числі мистецтво аплікації, її різновиди, 
у тому числі у формі об’єктів, асамбляжів, колажів тощо. Уже 
на першій бієнале була представлена масштабна аплікація О. 
Риботицької «Ой, чий то кінь летить» з використанням техніки 
звалювання. Преміями були відзначені текстильні інсталяції 
Д. Зав’ялової «Кохання. Секонд-хенд» («Текстильний шал 2») та 
«Віра, Надія, Любов» Л. Квасниці-Амбіцької («Текстильний шал 
3»). Велика кількість текстильних панно та об’ємно-просторо-
вих об’єктів з’являється на Всеукраїнській трієнале художнього 
текстилю, що стартувала 2003 р., на інших виставках. 

Словник декоративно-ужиткового мистецтва пропонує на-
ступну дефініцію: «аплікація (від лат. applicatio – приєднан-
ня) – техніка виготовлення сюжетних або орнаментальних 
композицій на папері, картоні, полотні наклеюванням або 
нашиванням різнокольорових клаптів паперу, тканини, шкіри 
та інших матеріалів, які створюють задуманий художником 
образ» [2, с. 34]. Додамо, що аплікацією також називають твір, 
виконаний у цій техніці.

У класичній текстильній аплікації тканина, до якої при-
шиваються інші шматки, вважається базовою. Різновидами 
аплікації є печворк і квілт. Печворк (від англ. рatchwork) (сино-
нім – клаптикова аплікація) на відміну від звичайної аплікації 
передбачає з’єднання тканин впритул, без базової тканини. 
Особливістю квілта (від англ. quilt) завжди є використання 
кількох шарів (не менше трьох: двох тканин і наповнювача), що 
з’єднані між собою стебнуванням – квілтинґом, завдяки чому 
виріб характеризується помітною рельєфністю. Квілтинґ – це 
різновид вишивки, яка з’єднує шари квілта і, крім суто техніч-
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ного, має декоративне значення. 
Аплікацію зараховують до голкових технік, але зустрічаємо 

клейову аплікацію та колаж. «Колаж (від франц. collage – нак-
леювання) – 1) Технічний засіб у мистецтві, коли на кольоро-
ву основу наклеюють матеріали, відмінні від неї кольором і 
фактурою. 2) Твір образотворчого або декоративно-ужиткового 
мистецтва, виконаний в цій техніці» [2, с. 327]. Текстильний 
колаж характеризується поєднанням тканини та інших нетек-
стильних матеріалів. 

У сучасному українському мистецтві простежуємо різні 
види текстильної аплікації – класичну, печворк і квілт. Великий 
список митців, які працюють чи працювали в різних формах 
аплікації, використовували аплікацію у поєднанні з іншими 
техніками текстильного мистецтва. Це, зокрема, художники 
з Києва, Львова, Харкова, Херсона, Миколаєва, Луцька, Запо-
ріжжя, Івано-Франківська, Рівного, Коломиї, Криму, а саме – 
Л. Білик, Н. Борисенко, З. Базилевич, Т. Барабаш, Ю. Булич, 
Т. Власенко, К. Ганейчук, В. Ганкевич, Н. Гронська, В. Гур-
ська, І. Данилів-Флінта, Г. Дигас, Ю. Єфимчук, В. Жлудько, А. 
Жмайло, Г. Забашта, Д. Зав’ялова, О. Звір, О. Зотова, О. Зубчев-
ська, Г. Зубченко, Л. Іваницька, Л. Квасниця-Амбіцька, М. Кир-
ницька, Т. Кисельова, Т. Колеснік, І. Кіршина, А. Копиця, Н. Кука, 
Г. Кусько, О. Цимбалюк, М. Кирницька, В. Лосєва, Т. Лукашевич, 
І. Лупина, Н. Максимова, О. Маріно, О. Миронович, А. Миско-
вець, О. Мельник, О. Мороз, Л. Нагорна, В. Тимченко, Н. Кос-
тецька, Ж. Олійник, О. Парута-Вітрук, Н. Пікуш, О. Побережна, 
В. Покиданець, І. Принада, О. Риботицька, І. Семесюк, Л. Теслен-
ко-Пономаренко, М. Тіменик, Ю. Тулупова, М. Уварова, О. Ульянова, 
Ю. Фадєєва, М. Фізер, Л. Форостецька, М. Чарлу, Л. Шейк, Н. Шимін, 
А. Шнайдер, І. Шостак-Орлова, М. Шуб, О. Шумиліна, Т. Ядчук-Бо-
гомазова та ін. Для когось робота в цій царині була епізодом, 
хтось навпаки, за способом мислення та обраними засобами 
втілення закорінений у стихію клаптикового креативу. Заслу-
говують на увагу і твори професійних художників, і талановиті 
курсові й дипломні роботи студентів Львівської національної 
академії мистецтв, де завдання з аплікації та печворку вже не 
один десяток років виконується як курсове. 

За нашими спостереженнями, в українській художній практиці 
присутні всі різновиди мистецтва текстильної аплікації – класич-
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на, печворк і квілт – у різних комбінаціях і в поєднанні з інши-
ми текстильними техніками – вишивкою, ткацтвом, розписом, 
валянням тощо. Найбільше поширена класична аплікація. У 
цій галузі завдяки відносній простоті виконання, можливості 
швидкого втілення образно-пластичної ідеї, поліваріантності 
творчо реалізується найширше коло митців.

Яскраво виділяється окрема група творів, естетичне вирі-
шення яких виявляє тенденції постмодернізму в мистецтві 
української текстильної аплікації. У них поєднуються колажі 
образів і цитат. Переосмислення минулого в стилі бриколера 
пропонує київська художниця Т. Кисельова («Зроблено в Украї-
ні» (2004), «Пастораль» (2008), «Час розваг І» (2010), «Час розваг 
ІІ» (2010), триптих «Три виміри ностальгії» (2007). Іронічне 
панно художниці «Час розваг ІІ» (2010) нагадує екран телеві-
зора з кліповим потоком кадрів. На основу з дешевого ватину 
навмисно недбало нашиті вирізані зі старого рукоділля та роз-
різані на частини вишиті квіти, котик, дівчина з коромислом, 
трійка коней з ведмедем-кучером, орнаментовані тканини і 
т.д. Старі сентиментальні артефакти методом деконструкції 
були перекодовані автором у іронічний образний текст, що 
імпліцитно прочитується глядачем як тривожний, попри 
панівну святкову феєрію. Так, зображення дівчини розрізане 
навпіл – верхня частина окремо від ніг. Усе хаотично перешите 
кольоровими нитками, які випущені поверх, як волохате хутро. 
Недовговічність роботи перегукується з швидкоплинністю об-
разів кліп-культури. Еклектизм, відсутність первісної ясності 
та чистоти стилю у творчості бриколера відзначав К. Леві-Строс. 
Характеризуючи матеріали бриколера, він зауважував, що 
строгістю, якої їм явно бракує, у момент нового використання 
вони володіли в часі входження у інші когерентні сукупності.

У асамбляжі Т. Кисельової «Час розваг І» символ провін-
ційного побуту – приліжкові килимки, а також фраґменти 
старих тканин і вишивок, зшиті швидкими стібками в піст-
ряву орнаментальну какофонію. Їх декоровано замками-бли-
скавками зі збереженими відбитками цін (30 та 60 копійок) і 
давно зниклими з ужитку пластмасовими тримачами панчіх. 
Поверх усього акуратно зрізані та симетрично, у вигляді ро-
зетки розташовані численні лялькові личка: солодкі рожеві 
пупсики, негренята, зайчики, їхні пластмасові ручки, тапочки, 
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чобітки – упізнавані маркери масової індустрії, а в центрі, в 
обрамленні вишитих пелюсток-вушок як апофеоз поп-куль-
тури – маска каченяти Мак-Дака з привідкритим оранжевим 
дзьобом і намальованими синіми очима. Неначе хтось спо-
рожнив скриньку спогадів з уламків дитинства, цивілізації, 
що минула. Вирвані зі свого контексту, розрізані та химерно 
розкладені, предмети, що відслужили своє, втрачають первісне 
значення та вибудовують нові смисли, що можуть по-різному 
прочитуватись глядачами, залишаючи багатозначний флер 
емоцій під знаком іронічного постмодерного поводження зі 
старими культурними дискурсами.

 Прикметно, що в категорії творів виразного національного 
забарвлення (О. Маріно «Жниварські пісні» (2006), Т. Кисельової 
«Зроблено в Україні» (2004), І. Кіршиної «Ті, що збирають нектар» 
(2010), В. Гаврилюка «Собака» (2002), Л. Квасниці-Амбіцької «Ви-
шиванка», Г. Дигас «Наше минуле і майбутнє» (2010) каталогом 
матеріалів для формування нових образно-естетичних смислів 
послужили фрагменти старого бабусиного рукоділля: вишивки, 
ткане рядно тощо. На видовженому полотняному фризі квілту 
Т. Кисельової «Зроблено в Україні» нашитий розрізаний на 
пасма рушник з орнаментом Дерева життя. Пишний вінок на 
голові дівчини в панно «Ті, що збирають нектар» І. Кіршиної 
укладений з квітів, вирізаних зі старих вишивок хрестиком. 
Мініатюра «Собака» В. Гаврилюка створена на основі вишивки, 
яку колись виконала бабуся художника. Майстерно викона-
не зображення пса автор доповнив власним вишиванням і 
аплікаціями з фрагментів давніх брокарівських червоно-чор-
них троянд. Ляльки-мотанки у вигляді спеленаних немовлят, 
довгу домоткану ламаної саржі ряднину з нашитими поверху 
крайками, дерев’яне бердо, ткацькі човники поєднує Г. Дигас 
у асамбляжі «Наше минуле і майбутнє». 

Зруйновані та перекодовані старі артефакти починають 
по-новому звучати в сучасних творах, зберігаючи при цьому 
неповторний дух минулого і сигналізуючи про автора, його 
вподобання та життєву історію, національну приналежність. 
Відбувається те, що К. Леві-Строс називав поезією бриколажу, 
коли бриколер посередністю обраних речей розповідає про себе.

Асоціативна мова старих артефактів забезпечує емоційний 
і смисловий меседж, маркує національну природу творів. По-
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лісемантизм і несподіваність, розмитість асоціацій характе-
ризують інсталяцію «Сон. Українська ноша» (2007) (Л. Нагорна, 
В. Тимченко та Н. Костецька) – масштабне площинне панно, 
що так само, як і розташовані на манекені перед панно шати, 
зшите з десятків однакових невеликих жакардових портретів 
Тараса Шевченка. Жакардова техніка дає можливість створюва-
ти якісні зображення та тиражувати їх способом ткання, чим 
скористались автори, багатократно в ворхолівському стилі 
повторивши знакове для української культури лице генія. 
При цьому образно-смисловий вектор твору в традиціях по-
стмодерністської естетики неясний, пов'язаний з непрямими 
асоціаціями другого порядку. Можливо тому сприйняття твору 
глядачами, за спостереженнями організаторів виставки, було 
неоднозначним [8, с. 88].

Інтертекстуальність портретного, у тому числі й фотопор-
третного зображення, що має свою історію, актуальна в сучас-
ному мистецтві. Естетичний простір текстильної аплікації 
став для багатьох митців плацдармом не лише національної 
самоідентифікації, але засобом маніфестування родинної 
пам’яті. Роздруковані на тканині та перенесені в інший часовий 
і естетичний контекст сімейні світлини, фото друзів і близь-
ких набувають нових значень, поєднуючи минуле та майбутнє 
(колаж Ю. Булич «Не час минає, минаємо ми» (2011), печворк 
«Кишеньки моєї пам’яті на полотні життя» Т. Лукашевич (2011), 
квілт «Свята родина» Н. Пікуш (2010); аплікації «Remember me» 
З. Базилевич і Я. Філевича, «На згадку з найкращими побажан-
нями» Н. Шимін). 

«Свята родина» Н. Пікуш – десятикратно збільшена й пере-
несена на бавовняну тканину чорно-біла дитяча фотографія 
художниці із сестрою та батьками. Квілтинґовими швами 
опрацьовано всю поверхню панно за винятком облич і рук. Ши-
рокий стьобаний бордюр імітує рамку. Художниця сакралізує 
зображених, поміщаючи за їхніми головами німби, виконані 
стібками золотавих ниток. Культурний дискурс іншого часу та 
авторства став для мисткині інструментом творення власного 
міфологічного простору. 

Текстильна аплікація у спектрі модифікацій за пошире-
ною міжнародною диференціацією належить до мистецтва 
тканини (Art Fabric). Відтак, саме готова тканина в розмаїтті 
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її кольорів, ґатунків, фактур тощо є одним з базових засобів 
художньої виразності. Різні види текстильної аплікації, їх 
поєднання, застосування широкого спектру матеріалів, до-
поміжних текстильних технік і прийомів дають художникові 
широкі креативні можливості. 

Уже йшлося про використання готових текстильних арте-
фактів минулого, коли кимось давно створені як художній 
виріб і зруйновані, «перекодовані» сучасними художниками 
заради нового образу рушники, килимки, серветки, рядна 
починають жити в творі авторського текстилю. Проте часом 
художники залучають власноруч виготовлені ткані фраґмен-
ти для побудови аплікації («Оголена» (2009) Л. Білик, диптих 
«Прогулянка» (2009-2010) О. Побережної). 

Найчастіше застосовуються фабричні бавовняні тканини, у 
т.ч. денім («Океан неба» (1963) А. Шнайдера, «99» (2010) Т. Вла-
сенко), клейовий флізелін («Відлуння» (2006) Г. Забашти), рідше 
пальтові (А. Копиця «Черепи» із серії «Щоденник кілера») і жакар-
дові тканини (згадана вже «Сон. Українська ноша»).

Широко використовується така якість тканини, як прозорість, 
що дає можливість отримати живописні ефекти лесування, до-
сягти глибини текстильної поверхні. Звідси – популярність ор-
ґанзи, капронових, шовкових, підкладкових тканин, будівельної 
сітки, сучасних тонких синтепону та клейових дубляжів. Так, 
композиція «Оберегів» М. Кирницької цілковито побудована з 
нашарувань напівпрозорих клаптів, що нагадують сторінки, та 
букв, що формують слова. Ефекту стереофонічного містичного 
марева досягає О. Крамар у дипломному панно «Метаморфози 
перевтілення» (керівник Г. Кусько), послідовно накладаючи 
шари парчевої тканини та прозорого шовку зі зображеннями 
обголених жіночих постатей. Ахроматичний спектр зимового 
пейзажу відтворюють нашарування горизонтальних хвилястих 
ліній чорної бавовни та білого синтепону в диптиху «Зимова 
графіка» (2010) Т. Ядчук-Богомазової. Н. Борисенко в колажі 
«Птахи прилетіли» (2010) експлуатує не лише напівпрозорість 
синтепону, але й пластичність матеріалу задля створення різ-
них об’ємів і фактур. У диптиху К. Ганейчук «Бабусині фіранки» 
(2010) багаторазові сітчасті нашарування фіранкових тканин, 
будівельної сітки та поліетиленових торбинок створюють 
враження вібрування світла з вікон. На транспарентних яко-
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стях флізеліну побудована естетика серії клейових аплікацій 
В. Ганкевич, об’єднаних назвою «Проект Opera Magna» (2009). 
У абстракціях В. Ганкевич стихія нашарувань чорних, білих і 
червоних рваного обрису клаптів флізеліну за задумом автора 
втілюють враження від музики. 

Пластичну ємність і оперативність клейової аплікації на 
основі червоних синтетичних і чорно-білих флізелінових тка-
нин використала автор цієї статті у дипломній роботі «Рек-
вієм» (2014). Червоний колір палаючих серафимів і святих 
мучеників, чорний смутку та білий, що символізує чистоту та 
воскресіння із мертвих, стали втіленням переживань бурем-
них подій Майдану та початку війни на сході України 2014 р. 
Транспарентність тканин сприяла реалізації образно-плас-
тичних метаморфоз, смисловій і просторовій стереофонічності 
художнього втілення. 

Прикметно, що лише за допомогою тканини, різних способів 
її аранжування можна реалізувати різні рівні відтворення 
реальності, у тому числі міметичний підхід. Так, О. Зотова у 
аплікації «Старі дахи» (2010) прирівнює виражальні можливості 
тканини до засобів олійного живопису. Зображення архітек-
турного пейзажу провінційного містечка виконано техніками 
розпису та аплікації. Для передавання далечини – мережаних 
крон дерев, будівель, згромадження далеких гір – художниця 
застосовує метод лесування серпанковими тканинами, накла-
даючи їх поверх зображень. Серія дев’яти невеликих текстиль-
них аплікацій «Міста контрастів», що їх створила І. Лупина, – це 
зображення фраґментів архітектурних споруд, показаних з різних 
ракурсів, які сприймаються як сторінки фотовражень, швид-
кі імпресіоністичні бліци. Метод квілтування надає творам 
рельєфності, виявляє їхню матеріальність. Амбівалентність 
сприйняття характеризує аплікацію Л. Білик «Оголена» (2009), 
на якій зображено зі спини постать жінки. Живописний етюд 
втілено витканими вручну клаптями тканин полотняного пе-
реплетення дуже розрідженої структури, що нашиті на основу 
таким чином, щоб змоделювати фігуру. Точно відтворено плас-
тику тіла, передано складний рух, поєднано теплі та холодні 
відтінки сірого. Легкість сприйняття зумовлена мобільністю 
та креативністю створення панно. 

Від 1990-х років набуває поширення техніка звалювання і, 
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відтак, зваляні тканини стають матеріалом для їх наступного 
використання у текстильних аплікаціях («Хресна хода» Н. Пі-
куш, «Несподівана мелодія» (2008) О.Ульянової). Прямокутні 
композиції на основі ліній і спіралей, квадратів, мигдалепо-
дібних форм, зваляні з кольорової вовни, формують простий 
і елегантний орнаментальний ритм видовжених панно «Коли 
мовчать разом» Л. Квасниці-Амбіцької (2010). 

До різновидів аплікації можна віднести аплікацію шнурами та 
стрічками («Сумніви» Т. Колесник (2010), «Дерево» І. Кіршиної (2010), 
дипломна робота «Amore mio» (друга назва «Море») В. Кузнєцова 
(2005), керівник І. Боднар). У абстракції «Сумніви» Т. Колесник чор-
ною стрічкою на світлому тлі витворено мелодію спіралей. Фак-
туру стовбура та хвилясті лінії гілок у композиції І. Кіршиної 
«Дерево» сформовано за допомогою клаптів та різнокольорових 
пасем розрізаної на смужки тканини. Епатувальна, колажна 
за способом образного та просторового втілення «Amore mio» 
В. Кузнєцова поєднує чорно-білу шляхетність графіки шнуром 
і вишивки з наративом вуличного графіті. Вільно розташовані 
картинки-кліпи – жіночий торс і голова головного героя, рука 
із цигаркою і змійка диму, що підіймається догори, водолаз, 
велосипедистка, рибини, пес, «гопник» у спортивних штанях 
з ножем у руках, русалка, парашутист, пірнальник та інші сю-
жети й персонажі з оповіді про відпочинок на морі – усе це, як 
рисунки на паркані, створюють образ оголено безпосередній і 
оригінальний, що відверто та щиро втілює особливості окремих 
сучасних субкультур. 

Серед різних видів аплікації твори печворку найбільш міцні 
та довговічні. Доволі складна, ця техніка створює силове поле, 
що називають «опором матеріалу». Технічні параметри корелю-
ють із засобами виразності, забезпечуючи печворку найбільшу 
серед різновидів аплікації строгість художньої мови. Особливо 
поширені тут абстрактні геометричні композиції. Упродовж 
історичного розвитку в цій галузі художньої діяльності була 
розроблена система схем і блоків, що, залежно від характеру 
орнаменту та місця виготовлення, отримували різні назви. 
Базовими є шахівниця, зірка («кришталева зірка», «зірка Вір-
джинії», «зірка Огайо», «палаюча зірка» тощо), картковий фокус, 
дрезденська тарілка та ін. Аматори, які дуже полюбляють 
печворк, з ентузіазмом відтворюють і поєднують різні блоки та 
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схеми. Професійні митці застосовують базові прийоми печвор-
ку задля створення індивідуальних композицій. Популярний 
так званий «крейзі» (від англ. crazy – шалений, божевільний) 
печворк, коли клапті зшиваються не за певною системою, а 
хаотично, творчо формуючи полотно тканини. Часто техніка 
печворку поєднується з квілтом, аплікацією, вишивкою та ін. 
Роботи в техніці печворку створюють Ю. Фадєєва («З висоти 
пташиного польоту», 2007), Л. Тесленко-Пономаренко («Різд-
вяне» (2003) та «Святкове» (2003), О. Звір («Нема чужих дітей» 
(2007), Л. Іваницька «Скіфи» (2006), «Ніч на Івана Купала» (2010), 
Т. Власенко («99»), Л. Оксаметна (диптих «Мрії» (2010) та ін. 

Панно «Святкове» у стилі крейзі Л. Тесленко-Пономаренко 
сформоване з неправильної форми прямокутних і трикутних 
клаптів, зшитих з довгих смуг. Послідовно поєднуючи тканини 
за кольором, фактурою, орнаментальним рисунком, світлотою, 
насиченістю, художниця досягає живописного багатства тво-
ру. Око глядача мандрує поверхнею, яка постійно змінюється, 
вібрує контрастними та нюансними поєднаннями, спалахами 
сріблястих, золотавих, яскравих червоних з-поміж коричневих, 
оливкових і сірих кольорів. Не несучи жодної зображальної 
компоненти, робота при цьому є динамічною та інтригує.

Вносячи скупі елементи зображення у свої геометричні 
печворки «Скіфи» (2006) та «Ніч на Івана Купала» (2010), Л. 
Іваницька досягає сюжетного звучання творів. Увиразнення 
композиції «Ніч на Івана Купала» окремими впізнаваними 
деталями, як-от геометризовані жіночий і чоловічий профілі, 
багаття та ін., спонукає глядача розвивати уявний простір, 
вибудовувати просторові плани пейзажу з річкою та деревами, 
переживати чари купальської ночі. 

Серед модифікацій печворка – твори, виконані з викорис-
танням грубих вовняних костюмних і пальтових тканин, із 
застосуванням прийомів класичної аплікації, квілту, колажу, 
розпису, поєднання засобів печворку та форми об’єкта тощо. 
Так, О. Звір вибудовує смислову партитуру панно «Нема чужих 
дітей» (2007), поєднуючи класичний печворк з розписом. Іро-
нічна аплікація «Черепи» із серії «Щоденник кілера» А. Капиці 
створена з ахроматичних пальтових тканин виразних фактур. 
Чорний гумор постмодерної культури пом’якшений смішним 
дитячим рисунком черепів і теплом вовняних клаптів. У тех-

Сучасна текстильна аплікація України



138

ніці печворку створені об’єкти одягового текстилю «Геометрія 
ночі» (2010) О. Мельник, «Моє місто» (2010) К. Аврахової, «Дух 
степів» (2009) В. Лосєвої. Мікс засобів простежуємо у своєрідно-
му колажі Н. Куки «Мі-емі-іммі-грація» (2010). Для створення 
орнаментального ритму художниця використала 56 триві-
альних взуттєвих устілок, які ритмічно попарно розмістила в 
прямокутних сегментах печворку. Устілки сприймаються як 
орнаментальні форми і водночас – як сліди руху людей, знаки 
їхньої присутності. Тканини складних контрастних кольо-
рів, пом’якшені лесуванням будівельною сіткою, доповнюють 
стилістику поп-культури, брутальної та вишуканої водночас. 
У техніці квілту працює О. Шумиліна. Поєднуючи техніки 
печворку, квілту (зокрема такий його різновид як трапунто), 
машинну та ручну вишивку, художниця створює масштабне 
панно «Зелений янгол надії» (2007), наснажене естетикою 
українського бароко та побудовану на шовковистих полисках 
рельєфів панно «З життя лілей» (2007).

Техніки печворку та квілту поєднує Т. Власенко в компо-
зиції «99» (2010). Спочатку панно було зшите з квадратів-мо-
дулів, розділених тонкими смугастими стрічками, і пізніше 
знову розрізане зі зміщенням на пів клітини по горизонталі 
та вертикалі. Утворені квадрати художниця обшила червоною 
бавовняною тканиною та набила наповнювачем, щоби створити 
своєрідні подушки. Укладені регулярними рядами в квадрат-
ний формат, замкнуті кількома печворковими бордюрами, вони 
творять багату рельєфну поверхню, що живописно поєднує 
різнобарв’я кольорів і відтінків джинсових тканин, а з іншого 
боку, – регулярну ритміку кольорових смуг, що творять чітку 
сітку печворку. На вирізаних з джинсів тканинах збережені 
шви, металеві клепки, кишені, нашито ґудзики. Колористичну 
мову та графіку поверхні збагачено машинними строчками та 
фраґментами написів англійською. Робота, що експонується 
на підлозі як килим, вирізняється динамікою поверхні, поєд-
нанням чіткої геометрії ритму та багатством контрастних і 
нюансних кольорових поєднань, сучасним звучанням деніму. 

Висновки. Сучасна українська текстильна аплікація – це 
багатопланове явище, що поєднує групи творів різного тех-
нічного та образно-стилістичного вирішення. В українському 
мистецтві текстильна аплікація набула стрімкого поширення 
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в кінці 90-х рр. ХХ ст. У перших десятиліттях 2000-х аплікація 
у різних модифікаціях стала чи не найпопулярнішим видом 
мистецтва в українському авторському текстилі. Актуальність 
аплікації, окремих її форм, думається, у близькості її природи 
до естетичного методу бриколажу, суголосного постмодер-
ністському мисленню. Крім того, спосіб творення аплікації 
з розрізнених частин близький за характером до «кліпової» 
свідомості сучасної людини, яскравого фраґментарного ха-
рактеру сучасної культури. 

Багатство різновидів аплікації в поєднанні з іншими тех-
ніками відкриває для митців широкі професійні можливості. 
Класична аплікація, печворк, квілт, їхні змішані форми із 
застосуванням прийомів колажу, асамбляжу, інсталяції, тво-
рення об’єкта, техніками ткання, розпису тканини, валяння, 
вишивки тощо – усе це спостерігаємо в сучасній українській 
художній практиці. Базовим матеріалом для створення аплі-
кації є тканина (бавовняна, у тому числі денім, груба вовняна, 
шовкова, рукотворна ткана та ін.). До різновидів аплікації 
можна зарахувати аплікацію шнурами та стрічками. Експлу-
атуються транспарентні якості окремих тканин, що дозволяє 
художникові досягти багатства тону та глибини поверхні. 

Простежуємо різний характер образно-пластичної реалізації 
тем та ідей і ступінь інтерпретації натурного зображення: від 
абстрактних композицій – до міметичних втілень. Тематика 
різна: природа, архітектура, музика, сучасність, історія, люди-
на у спектрі взаємин і емоцій. При цьому образно-тематичне 
втілення не прямолінійне, часом провокативне, асоціативні 
ланцюжки нестандартного порядку. У мистецтві аплікації 
актуальний фотопортретний інтертекст. Найчастіше вико-
ристовують видрукувані на тканині сімейні світлини, фото 
друзів і близьких. 

Аплікацію зараховують до голкових технік, але зустрічаємо 
клейову аплікацію та колаж. Особливості техніки виконання 
корелюють з художньо-стилістичними властивостями творів. 
Найбільшою естетичною строгістю характеризується печворк. 
Особливо популярні тут абстрактні геометричні композиції. 
Часом печворк поєднується з квілтом. Найпоширеніша кла-
сична аплікація, у якій завдяки широким можливостям реа-
лізується велике коло митців. Залучення готових предметів 
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(фраґментів іграшок, галантерейних виробів тощо) у руслі 
мислення бриколера відбувається під знаком іронічного пост-
модерного поводження зі старими культурними дискурсами. 
У низці творів виразного національного звучання каталогом 
матеріалів для формування нових смислів стали старі народні 
артефакти: вишивання, ткання тощо. 

У мистецтві аплікації працюють художники з різних міст 
України. Твори аплікації зустрічаємо на різних мистецьких 
виставках, зокрема «Текстильний шал», «Текстилізми», Все-
українська трієнале художнього текстилю та ін., а також у 
курсових і дипломних роботах студентів ЛНАМ. 

Художня практика українських митців показала багато-
гранність мистецтва аплікації, що дає можливість втілення 
різнопланових ідей, створення унікальних творів з особливою 
образністю і естетикою.

1. Галанина, Е.В. Миф как реальность и реальность как миф: мифологи-
ческие основания современной культуры. Москва : Академия Есте-
ствознания, 2013. 130 с.

2. Декоративно-ужиткове мистецтво : cловник. Т. 1 / Запаско Я. П. (керівник 
авторського колективу). Львів : Афіша, 2000. 316 с.

3. Леві-Строс, Клод. Первісне мислення : пер. з фр., вступне слово та 
примітки С. Йосипенка. Київ : Український Центр Духовної культури, 
2000. 324 с. 

4. Педан, І.В. Колаж в арт-дизайні: становлення та художні особливості. 
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2015. № 
2. С. 44-49.

5. Печенюк, Т. Художній текстиль – реальність українського мистецького 
простору : [каталог] Друга Всеукраїнська трієнале художнього текстилю. 
Київ : Центральний будинок художника Національної спілки худож-
ників України. 2007. С. 8-11.

6. Тоффлер, Елвін. Третя хвиля : з англ. пер. А. Євса. Київ : Вид. дім «Всес-
віт», 2000. 480 с.

7. Чегусова, З. Від давніх традицій до сучасних новацій : [каталог] Друга 
Всеукраїнська трієнале художнього текстилю. Київ : Центральний буди-
нок художника Національної спілки художників України. 2007р. – С. 4-7.

8. Чегусова, З. Художній текстиль як складова національно-культурного 
простору (про Першу та Другу всеукраїнські трієнале художнього 
текстилю). URL: http:www.enolog.org.ua. 

Катерина Кусько



141

References:
1. Halanina, E.V. (2013). Mif kak realnost I relnost kak mif [Myth as reality and 

reality as myth]. Academia Jestestvoznania.
2. Zapasko J.P. ed. (2000). Dekoratyvno-uzytkove mystectvo [Decorative and 

Applied Art].Lviv: Asha, 316.
3. Levi-Strauss, Claude. (2000). Pervisne myslennia [The Savage Mind]. 

Ukrainski centr duhovnoi kultury, 324. 
4. Pedan, I.V. (2015). Kolaz v art-dyzajni: stanovlennia ta hudozni osoblyvosti 

[Kollage in art-design: formation and artistic peculiarities]. Visnyk 
Kharkivskoi derzavnoi akademii dyzajnu I mystectv, 2, 44-49.

5. Pecheniuk, T. (2007). Hudoznij tekstyl – realnist ukrainskoho mystetskoho 
prostoru [Artistic textiles – reality of Ukrainian artistic space]. Druha 
Vseukrainska trienale hudoznioho tekstyliu. Centralnyj budynok hudoznyka 
Nacionalnoi spilky hudoznukiv Ukrainy, 8-11. 

6. Toer, Alvin. (2000). Tretia hvylia [The Third Wave]. Vyd. dim “Vsesvit”, 480. 
7. Chegusova, Z. (2007). Vid davnich tradycij do suchasnych novacij [From 

ancient traditions to modern novations]. Druha Vseukrainska trienale 
hudoznioho tekstyliu. Centralnyj budynok hudoznyka Nacionalnoi spilky 
hudoznukiv Ukrainy, 4-7.

8. Chegusova, Z. Artistic textiles as a component of national and cultural 
space (about First and Second triennial of artistic textiles) / Z. Chegusova, 
T. Pecheniuk. Available at : http:www.enolog.org.ua. 

ANNOTAT ION
Kusko Kateryna. Modern Textile Applique of Ukraine. Background.  Ukrainian 
artistic textiles, appliqué especially, demonstrate a high diversity during 
last twenty years. However art of Ukrainian textile appliqué wasn’t specially 
examined. Nevertheless there are exist articles in the field of close problematic 
by Ukrainian scientists and art critics about art of collage, modern exhibitions 
of artistic textiles. In context of our research we found to be important works 
by C. Levi-Strauss («The Savage Mind») and A. To�er («The Third Wave»). 
Objectives. The objective of the article is research of modern art of textile 
appliqué in Ukraine in order to establish the reasons of its popularity and to 
find out main characteristics and types of the phenomenon.
Methods. So far there were used methods of induction, analysis technique, 
di�erentiation, typology, analog approach, descriptive method. 
Results. Until quite recently professional artists, pedagogues, art critics sin 
Ukraine didn’t consider textile appliqué to be worthy artistic genre. Though 
at was rather popular in Europe and America. One of the most distinguished 
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creations of modern art – readymade by Robert Rauschenberg «The Bed» – 
contains classical American patchwork as important part of the work.
Modern artists of Ukraine appreciate possibilities of appliqué. Ukrainian textile 
appliqué is presented by di�erent types, based on techniques: classical appliqué, 
patchwork, quilt, and their mixed forms. Di�erent techniques (weaving, 
embroidery) and methods (collage, assemblage, installation, making object) 
are often joined. Technique and methods correlates with stylistic of artistic 
work, its artistic specific.
It is no coincidence that art of appliqué became popular in modern culture. Due 
to fragmentary way of making it is close to aesthetic methods of postmodernism, 
conception of modern clip-culture. Cultural texts of postmodernism are also 
constructed as collage of images, they abounds by citations, which in di�erent 
combinations create new senses. 
Observing modern art of Ukrainian artistic appliqué we discover creations 
which are constructed by the method of bricollage. They reveal postmodern 
bricollage consciousness of their authors, when elements, which are deprived 
of their primary function, are used as materials for a new work. (Scientific term 
briccolage was introduced by C. Levi-Strauss. Concept of clip-culture belongs 
to A. To�er, who putted it to use it in his «The Third Wave»). Reinterpretation of 
the past in «bricoler» style is presented in artistic works by T. Kuseliova «Made 
in Ukraine», «Time of fun 1», «Time of fun 2», «Three dimensions of nostalgia».
Appliqué is considered to be a needle technique. There are also exist glued 
technique of appliqué and collage technique. Technical specific correlates with 
artistic and stylistic peculiarities. Patchwork with its geometrical compositions 
is especially chaste. Sometimes it is combined with quilt. Artists T. Vlasenko, L. 
Ivanytska. L. Teslenko-Ponomarenko are working in this sphere. 
Classic application is mostly widespread. It is especially popular due to wide 
possibilities. Including of di�erent subjects (readymade) in the tideway of 
«bricoler thinking» occurs under sign of ironical treatment with old cultural 
discourses. Old native artifact (embroideries, weaving) often serves as catalogue 
of materials in artistic works with distinct ethnical scent («Gathering nectar» 
by I. Kirshyna, «Our past and future» by H.Dygas, «A dog» by V. Havryluk, 
«Embroidered shirt» by L. Kvasnycia-Ambitska and oter.
Using of photo images is widespread. Photographs of relatives are especially 
popular (parents, grandparents). Being print on fabric, put in new composition 
environment, this photographs gets a new meaning, connects past and future 
(«Pockets of my memory on canvas of life» by T. Lukashevych, «Sacred family» 
by N. Pikush).
Fabric, its peculiarities is very necessary in textile appliqué. Cotton fabrics, 
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including denim are preferred. There are also used woolen fabrics. Transparency 
as specific quality of fabric is used to gain picturesque glazing e�ects. That’s 
why organza, slim silk, nylon, di�erent nets are used («Grannies curtains» 
by K. Hanejchuk, «Opera Magna» by V. Hankevych, «Requiem» by K. Kusko). 
Sometimes artists use fabrics, woven with own hand («Nude» by L. Bilyk, 
«Promenade» by O. Poberezhna). 
Textile appliqué is often presented as flat and relief panels, installations, 
objects. Scale of nature interpretation is broad – from mimetic creations 
to abstract compositions. Artistic works are of di�erent thematic: nature, 
architectural motives, music, contemporaneity and history, individual in 
specter of interrelations and emotions. Sometimes images are provocative, 
associative lines atypical.
In sphere of artistic appliqué there works artists from di�erent cities and 
regions of Ukraine (from Kyiv, Lviv, Kharkiv, Kherson, Mykolaiv, Lutsk, Zaporizhia, 
Ivano-Frankivsk, Rivne, Kolomyia, Crimea etc). 
Conclusions.We conclude that modern textile application in Ukraine is a 
multidimensional phenomenon. It contains groups of artistic works with 
di�erent stylistics, technical characteristics and constructions of artistic image. 
Artists are influenced by postmodernism and by modern clip-culture. Old 
native artifacts – embroideries, weavings etc. are sometimes included to artistic 
creatures. Language of material is very necessary – artists use di�erent fabrics 
in variable combinations. Art of appliqué is widespread all over the country.

Keywords: art textile, art fabric, appliqué, collage, bricollage, assemblage, 
patchwork, quilt, installation, object, clip thinking.

А Н Н ОТА Ц И Я
Катерина Кусько. Современная текстильная аппликация Украины. 
Искусство текстильной аппликации не случайно приобрело особую 
популярность в украинском художественном текстиле последних 
трех десятилетий. Фрагментарным характером создания оно близко 
эстетическому методу постмодернизма, мировоззрению современной 
клиповой культуры. Культурные тексты постмодернизма, построенные 
по принципу коллажа образов, пестрят цитатами, которые в произволь-
ных комбинациях создают новые смысловые горизонты. 
Наблюдая за практикой украинской художественной аппликации, об-
наруживаем работы, которые характеризируются использованием 
приемов не только коллажа, но и бриколлажа, обнаруживая «постмо-
дернистское сознание» авторов.
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В статье выделены разные виды текстильной аппликации, выяснена 
терминология отрасли, выразительные возможности разных техник 
и художественных приемов, их комбинаций, корреляции техники и 
художественно-стилистических особенностей работы. Исследуются 
работы украинских художников, выполненные в обширном спектре 
техник аппликации (и смешанных), их художественные особенности, 
типы, характер пластического и образно-тематического воплощения. 
Обнаруживается влияние творческих принципов постмодернизма на 
эстетическую и смысловую палитру украинской текстильной аппли-
кации.

Ключевые слова: художественный текстиль, искусство ткани, апплика-
ция, коллаж, бриколлаж, ассамбляж, печворк, квилт, инсталяция, объект, 
клиповая культура. 
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