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ОБРА31В У М Е Ж А Х Е К Р А Н Н О ! ТА П О З А Е К Р А Н Н О К Р Е А Л Ь Н О С Т Е Й 

Статтю присвячено проблемi творения екранних образов та участг в цьому проце-
ci художнике кшо в nepiod в^дчуження в id усталених амплуа та переосмысления традыцш 
кто-костюма. У eidnoeidb на змши в сощальнш реальности в1дбуваеться трансформация 
apximunoeux o6pa3ie кшом'фологп. Саме в цей час до процесу к'шовиробництва залучають-
ся художники-модельеры, як/ устшно працюють в стил'1 ктчу. Створент нымы вбрання для 
zepoie ф'ыъм 'ш стають визначними в icmopil кшокостюма. У cmammi встановлено зв 'язок м(ж 
виникненням явища, появою терм 'ша «ютч» та його втшенням в елементах екранного образу, 
зокрема складових кшокостюма. Прошюстровано прикладами фыьм1в, у яких художники по 
костюмам з1грали ключову роль у створенш нових екранних образ1в (П. Рабан «Барбарелла», 
Ж.-П. Гот'е «П'ятий елемент», Ж.-Ш. Кастельбжак «Прет-а-порте» та iH.). А нал 13 фыь-
Mie подано в контекст1 розгляду фыософських, соцюлог1чних та культуролог1чних концепцш 
тлумачення явыща «ктч». 

Ключов1 слова: художнш образ, ктокостюм, модельеры в кшематографi, ктч, «корол1 
ктчу», екранна та позаекранна реальност '1. 

The article is devoted to the problem of screen image creation and film designers participation in this 
process daring period of rejection from stereotypical roles and rethinking of costume design traditions. 
Transformation of archetypical cinematic images became a response to changes in the social reality. At 
that time designers successfully working in the style of «kitsch» were involved to the process offilmmaking. 
Their clothing for movie characters became landmarks in the history offilm costume design. The article 
describes relationship between the occurrence of the phenomenon, the emergence of the term «kitsch» 
and its embodiment in the elements of screen image, including components of film costume. Illustrated 
with examples of films in which the costume designer played a key role in creating a new screen image 
(P. Rabanne «Barbarella», J-P. Gaultier «Fifth Element», J-Ch. Castelbajac «Pret-a-porter», etc.). 
Analysis of the films is represented in the context of philosophical, sociological and cultural concepts of the 
interpretation of the phenomenon of «kitsch». 

Keywords: art image, movie costume, costume designers in cinema, kitsch, «kings of kitsch», screen 
and off-screen reality. 

Про «корол1в KiT4y» в icTopi'i кшокостюма можна шчого не говорити. Достатньо про-
демонструвати кадр i3 фшьму Штера Гршуея «Кухар, крадш, його дружина та и коха-
нець». 

На задньому плаш — картина голландськогоживописця «золото! доби» Франса Хал-
са «Банкет офщер1в стршецько! роти св. Георпя» (1616), на передньому - головш геро! 
стр1чки, naiui сучасники (1989). Художник по костюмах - один з так званих «корол1в 
к!тчу» французький модельер Жан-Поль Готье. Використаний ним прийом добре вщо-
мий широкому загалу 3i сторшок глянцевих журнал! в з фото1м!тащями роб)'т класиюв 
образотворчого мистецтва. Проте вщеоряд, що постае перед нашими очима у фшьм1, 
разюче вщ них вщр1зняеться. Звюно, у випадку з журнальними шюстращями ми ма-
емо справу з к1тчем у «чистому виглядЬ>, який повшстю вщповщае тлумаченню цього 
поняття Т. Адорно, К. Гршбергом, К. Келлером, А. Молем та шшими науковцями, яю 
вважають його «вторинною культурою» або «симуляшею масово! свщомостЬ, а шод1 й 
бшьш позитивно налаштованим щодо цього явища концепщям, наприклад, М. Кун-
дери, О. Нердрума та Г. Броша, яю сприймають його як «протидш скептицизму мис-
тецтва», яка також «мае власних генив». На противагу фотснмггашям шедевр1в св1тово! 
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культури, наведений кадр з фшьму навряд чи е прикладом ерзац-мистецтва й тому не 
пщпадае пщ жодну 3i згаданих вище кон цеп шй. Отже, е над чим замиелитиея i про що 
вести мову, а саме: про феномен «корол1в ютчу» в юнематограф1 та i'x внесок в iCTopiio 
юнокостюма. 

ПередусУм варто спробувати перекласти визначення «корол1 ютчу» науковою мовою. 
Як вщомо, «королями к1тчу» в публщистищ прийнято називати видатних представ-
ниюв pi3HHX мистецьких галузей, для яких характерним i визначним е використання 
елеменпв псевдокультури у своУх творах, високохудожня iMiTauiH того, що, згщно 1з за-
гальновизнаними стандартами, прийнято вважати «поганим смаком» або вщсутшстю 
останнього. Маемо на уваз1 митщв декоративно-прикладноУ галуз1, а саме визначних 
модельеров та кутюр'е, яю у своУй творчш д1яльност1 балансують на меж1 дозволеного 
та епатажу. 

Умовно пщ кадром з фшьму «Погане виховання» Педро Альмадовара, щентифжу-
ючи зображених на фото персонаж1в, можна зробити пщпис: «Жан-Шарль Кастельба-
жак i Джон Гальяно, або Пако Рабан i Жан-Поль Готье, або Домешко Дольче та Стефано 
Габана, або KpicTiaH Лакруа та Юбер Живенши, або Роберто Кавал1 та Biß'eH Вествуд в 
дитинств1 — майбутш "корол1 ютчу", формування особистостей яких не було позбав-
лене впливу юнематографа. 3 того боку екрана на них випливають художш образи, яю 
стають i'x першими страхами та сексуальними фантаз1ями i надал1 — ключовими обра-
зами колекшй та юнокостюм1в. 

3 погляду психологи, KiT4 под1бний до латентного перюду, або перюду свщомого 
дитинства. Спешалюти виокремлюють таю i'x спшьш риси, як сентиментальшсть, 
претензШшсть, грандюзшсть, нехитроумшсть, i наголошують на тому, що для ютчу 
характерна прихильшсть до дитячих щеал1в. Усе це простежуеться в мистецькш д!-
яльноси згаданих вище модельер]в i в1дображаеться в Ухньому внеску до створення 
екранних образ1в. 

К1нокостюмам Жан-Шарля Кастельбажака притаманна дитяча сентиментальшсть. 
«Коли я був дитиною, — каже модельер, — BiB життя тдл1тка, а коли став пщлггком — 
жив як дорослий. Отже зараз для мене настав час дитинства». Його улюблений юно-
TBip з юних ли- — ашмацшний фшьм «Бемб1», який на думку Ж.-Ш. Кастельбажака, 
вщ перших крою в людини в шзнанш ceiTy демонструе, що OKpiM захисту з боку батька 
та материнсько'1 шжностс, i cHye ще й небезпека. Один з костюм1в для ф1льму «Прет-а-
порте» (пальто, призначене для сшвачки Мадонни та фотомоде л i Хелен KpiCTiHceH) був 
створений ним i3 сорока irpauiKOBHX ведмедиклв. Протест проти вбивства тварин задля 
створення одягу для людини, яка присвятила свою найкращу роботу герою мультфшь-
му, не е штучним. 

Дитячклъ Жана-Поля Готье в створенш юнокостюм1в мае 1нший вияв: схильшсть 
до одягання ляльок, що в i д o б p a ж e н o в його p o 6 o T i над образом jmoBHoi repoi'Hi фшь-
му Люка Бессона «П'ятий елемент» — Лшу у виконанш М1ли Йовович. У неземному 
o 6 p a 3 i i i персонажа зроблено акцент на штучносп щодо земних iCTOT, и рухи, MiMiKa, 
жести школи нагадують ляльку, яка ожила. Це пщкреслюеться створеними вщомим 
модельером костюмами, який неначе сповивае ii, одягае по дитячому нашвидкуруч, у 
те, що потрапило на 04i. Зазначене вище мае певш витоки, пов'язаш з к1нематографом. 
Улюблений ф1льм Ж.-П. Готье з дитинства, який надихнув його на роботу кутюр'е -
«Жшоче ганч1р'я» Жака Бекера (1945). 

Сентиментальн1сть BIB'CH Вествуд пов'язана з Mpieio маленько! д1вчинки про пре-
красну шлюбну церемон1ю. едина i"i робота в кшо - весшьна сукня для Kepi (repoi'Hi 
Сари Джеаки Паркер у ф1льм! «Секс у великому MicTi»). Улюблений фшьм — «Небез-
печн1 зв'язки» (1959) Роже Вад1ма. 

Розглядаючи роботу кутюр'е над створенням к1нокостюм1в у контексл зв'язку яви-
ща к1тчу з перюдом становления особистосл, неможливо залишити поза увагою фор-
мування сексуально! щентичносп та сприйняття ж1ноцтва майбутн!ми художниками 
по костюмах, а згодом його вщображення у створенн! екранних o 6 p a 3 i ß . 
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У npoueci роботи над костюмами для фшьму Byai Алена «Енш Холл» Ж.-Ш. Кас-
тельбажак вщтворюе символ фемш1зму 80—90-х pOKiß XX ст. в ocoöi головно! repoi'Hi 
(актриса Дайан Китон). Образ нью-йоркськоТ штелектуалки з Манхеттена, яка i cHye в 
умовах руйнаци над1й на вщродження лицарства та поступового змщення гендерних 
ролей у суспшьств^ пщкреслено недбало розпущеним волоссям i чолов1'чим вбранням, 
шби з батькового гардеробу. 

HaTOMicTb створений Пако Рабаном образ Барбарелли в однойменному фшьм1 Роже 
Вад1ма м1стить пщкреслену ж1ночу сексуальшсть. Костюми, що складалися з конусо-
гкшбних прозорих бюст1в, високих 4o6iT, шюряних перетяжок, вузьких рейтуз1в, до-
повнювали фантастичний образ м1жгалактично! експедиторки у виконанш Джейн 
Фонди, яка мандруе у пошуках любовних пригод. Ii вбрання у фшальшй cue Hi визнано 
найсексуальшшим юнокостюмом 60-х роюв XX ст. 

Футуристичний, дещо збочений, ппертрофований, iHOfli з елементами нащональ-
но! культури тип жшочо! сексуальное™ демонструе Ж.-П. Готье у CBOIX роботах над об-
разами геро'шь для фшьму Педро Альмадовара «Киса». 

Тема сошал4зацн в npoueci становления особистосл, ii взаемод1я з навколишшм cei-
том, а конкретшше — так зване «життя вулиць», е джерелом натхнення та точкою вщ-
лжу для Ж.-П. Готье в його p o 6 o T i над костюмами для фшьму Жан-Пьера Жене «Mic-
то загублених д1тей». Сам модельер зауважуе, що BiH негативно ставиться до ел1тарно! 
розкоип, cBo'ix муз вш знаходить на вулиш: консьержка, проститутка, буржуазна дама, 
пуританка та iH. 

Упм, варто зауважити на особливост1 модельер!в, яю беруть участь у створен Hi 
екранних o6pa3iß, що вщр1зняе i'x вщ художниюв по костюмах. На вщмшу вщ ocTaHHix, 
вони працюють не лише в межах екранно! реальность Що стосуеться дизайнер1в одягу, 
про яких im лося, то у сво'ш професшнш дiяльнocтi — створен Hi колекцш, яю демон-
струються на nofliyMax, — вони виводять ютч з рангу iMiTaui i мистецтва на р1вень мис-
тецького стилю, що знаходить свое вщображення в наукових текстах, яю звертаються 
до розгляду проблеми виникнення феномену «ютч-арту». У рамках екранно! реальнос-
Ti кожен з них використовуе лише певний елемент, притаманний ютчу, який, зазвичай, 
мае спшьш риси з перюдом формування i'x особистость KpiM того, завдяки сво'ш д1яль-
HOCTi поза межами юнематографа, зокрема в галуз! текстильно! промисловост1, вони, 
як HixTo 1нший з учасниюв K i H o n p o u e c y , забезпечують матер1альний зв'язок глядача з 
юнопродуктом, надаючи йому можливють вщчути себе в o6pa3i улюбленого юногероя 
й таким чином забезпечуючи циркулящю, трансформащю або постшний K p y r o o ö i r 
певних художшх образ1в у межах екранно! та позаекранно! реальностей. 
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