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кафедра графічного дизайну, викладач 

 

КОНЦЕПЦІЯ ШРИФТУ СТИЛЮ АР-ДЕКО 
 

У статті аналізуються останні дослідження і публікації, у яких започатковано розв’язання питання 

формоутворення шрифту в поліграфічних виданнях стилю ар-дек, а також визначені невирішені раніше аспекти 

даної проблематики. На основі стилістичного аналізу зразків поліграфічної продукції стилю ар-деко розкриваються 

нові форми, нові конструктивні рішення шрифту стилю ар-деко. Пошуки оригінальної пластичної мови шрифту, 

розробки гарнітур велися багатьма представниками ар-деко, але важливими критеріями під час експериментів зі 

шрифтовими формами були конструктивність, декоративність, раціоналізм та елегантність.  

Представлені результати мають важливе значення при розробці лекційних курсів з теорії та історії графічного 

дизайну, а також при проведенні семінарів та практичних занять, присвячених проблемам типографіки. 

Ключові слова: ранній модернізм, ар-деко, шрифт, гарнітура, поліграфічна рекламна продукція. 

 

Постановка проблеми. Стиль ар-деко (від 

франц. аrt deco, decoratif — декоративний) за-

родився на початку XX ст. у Франції та утвер-

дився в багатьох галузях візуально-художньої 

творчості в епоху раннього модернізму. Його 

розвиток і домінування протривало до 

1939 р. — часу початку Другої світової війни. 

Рух, що виник у 1920–1930-ті рр., об'єднував 

митців за принципом неприйняття всякого ро-

ду крайностей — диктату теоретичних систем, 

принципового традиціоналізму, новаторського 

екстремізму, пріоритету техніки перед мистец-

твом, раціонального перед інтуїтивним, нова-

торського перед консервативним. Особливістю 

графічного дизайну раннього модернізму бу-

ла революція в мистецтві, що змінила методи 

і підходи до проектування поліграфічних ви-

дань. Авангардні видання впливали на куль-

турне та суспільне життя, спонукали викорис-

товувати мистецтво для просування нових ідей. 

У графічній індивідуальності поліграфічних 

видань стилю ар-деко, як у дзеркалі, відбивали-

ся ідеї та напрямки епохи, для яких було харак-

терно новаторство, розробка нової художньої 

мови, пошук нових художніх матеріалів і засо-

бів, новий спосіб діалогу художника з глядачем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Принципи типографіки стилю ар-деко розгляда-

ються у працях: І. Азізян [1], Л. Бхаскаран [2], 

Ф. Меггса [8], Л. Поліхи [3], О. Рожнової [4], 

Н. Сбітнєвої [5], Н. Філічевої [6], Б. Хіллера [7] та 

інших вчених.  

Характеризуючи стиль ар-деко, російська 

дослідниця Н. Філічева пише: «Машинна есте-

тика ар-деко не була мінімалістською або чисто 

функціональною. Ар-деко спирався не на чис-

тоту форми, лінії та об’єму, а скоріш за все на 

декоративність і стилізацію образу» [6, с. 207]. 

Британський мистецтвознавець Б. Хіллер 

підкреслює «бажання стилю бути сучасним і 

декоративним» [7, с. 22]. Л. Поліха відзначає 

такі риси ар-деко як «рафінованість і 

специфічне трактування реальності [3, с. 13].  

На думку Л. Бхаскаран, в ар-деко помітні 

абстрактні спрощені форми, запозичені з аван-

гардного живопису конструктивістів, кубістів, 

фовістів і футуристів» [2, с. 86]. За визначенням 

Ф. Меггса [8], типографіка стилю ар-деко пред-

ставляє собою хімерну суміш шрифтових еле-

ментів неокласицизму, конструктивізму, кубіз-

му, модерну, ар-нуво і футуризму. На думку 

автора, ар-деко тяжів до геометрії і чистоти, — 

прямі лінії, трапеції і прямокутники, геоме-

тричні шрифти. О. Рожнова з цього приводу 

зауважує: «Приорітет зображальності над 

інформативністю, властивий ар-деко, віддзер-

калився також в роботі з типографікою. Най-

більш яскраво ця тенденція проявилась в 

обкладинках, з яких зникли прості текстові 

блоки. Всі шрифтові елементи <…> набули 

акцидентного характеру» [4, с. 96]. 

Перші риси стилю відзначилися в графічно-

му мистецтві ще у 1910 році [7]. Доктор мис-

тецтвознавства І. Азізян припускає, що точкою 

відліку графіки ар-деко слід вважати плакат 

німецького дизайнера-графіка Л. Бернара 

«Priester» (1903), на якому лаконічно зображені 

два великих сірники на гладкому щільному 

кольоровому тлі (рис. 1). За переконанням 

І. Азізян, саме Л. Бернар розробив нові прин-

ципи графічного дизайну і створив афіші, пла-

кати та інші види поліграфічної продукції, що 
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вплинули на становлення стилю ар-деко [1]. 

«Цей стиль, що досяг розквіту між 1925 і 1935 

роками, гармонійно поєднував у собі обтічність 

і конструктивність, раціоналізм і декоративні-

сть, елегантність і простоту», — зазначає укра-

їнська дослідниця Н. Сбітнєва [5, с. 67]. Вказані 

риси повною мірою проявилися й у шрифтах і 

типографіці стилю.  

Незважаючи на зацікавленість науковців 

теоретичним підґрунтям і практичним дороб-

ком представників стилю ар-деко, аналіз шриф-

тового формоутворення в цілому наявні дослід-

ження не містять, що й зумовило провести 

дослідження у даному питанні. 

Мета статті. Розкрити концепцію шрифту в 

поліграфічних виданнях стилю стилю ар-деко. 

Основні результати дослідження. Яскра-

вим прикладом шрифту ар-деко є гарнітура 

«Bifur» (рис. 2), спроектована у 1929 році фран-

цузьким дизайнером (який був народжений в 

Україні) А. Кассандром. Позбавлена усього 

«зайвого», елегантна й лаконічна, ця гарнітура 

будувалася за принципом зчитування, впізна-

вання літери за рахунок підкреслення її голов-

них відмінних рис. Легка і прозора, ця гарні-

тура була читабельною, незважаючи на руйну-

вання графеми окремих літер. Спрощення й 

геометризація елементів шрифту «Bifur» 

унаочнювали головні дизайнерські принципи 

стилю. У шрифтовому рішенні плаката «Пів-

нічний експрес» майстер уперше використав 

прийом видалення окремих елементів літери, 

насамперед, основних штрихів, які гальмували 

візуальний рух своїм вертикальним розташу-

ванням (рис. 3). Цей експеримент, що виявився 

вдалим, переконав дизайнера, що літера може 

зберігати пізнаваність, навіть незважаючи на 

руйнування графеми, оскільки уявлення реци-

пієнта «домальовує» відсутні елементи літери, 

відштовхуючись від головних визначальних 

ознак і тих формотворчих складових, що зали-

шилися. На відміну від шрифтового напису у 

плакаті «Північний експрес», розробляючи 

шрифт «Bifur», А. Кассандр компенсував від-

сутні елементи лінійним растром або кольором, 

що надавало літерам характерну вишуканість, 

прозорість і просторовість. 

Варто зазначити, що А. Кассандр завжди 

дуже відповідально ставився до шрифту як пов-

ноцінної складової дизайнерського рішення. 

Майже у кожній зі своїх розробок майстер 

винаходив оригінальні шрифтові «родзинки», 

наприклад, у плакаті «Лондон» використав 

незвичне трактування літер «О» та подвійної 

«SS», що надало плакатному рішенню самобут-

ності (рис. 4), у плакаті «Атлантика» застосував 

авторську стилізацію лапок, апострофа, літери 

«Q» (рис. 5), у плакаті «Париж–Варшава» 

побудував вдалі конструктивні з’єднання літер 

верхнього та нижнього рядків тексту (рис. 6), у 

рекламному плакаті «Неніто» винайшов цікаве 

образне рішення типографіки, поєднавши 

шрифт із зображенням (рис. 7).  

У 1936 році А. Кассандр розробив акцидент-

ний шрифт «Acier Noir» (рис. 8). Цей гротеско-

вий шрифт мав оригінальний образ, побудова-

ний на використанні лінійного контуру з частко-

вою заливкою кольором або лінійним растром, 

що надавало йому додаткового ритму та декора-

тивності. За рік, у 1937 році майстер запропону-

вав ще одну шрифтову розробку — гарнітуру 

«Peignot» (рис. 9). Вишукана стрічкова антиква 

була популярною у стилі ар-деко й використову-

валась у плакатних розробках не тільки самого 

А. Кассандра, але й Е. Макнайта Коффера, Т. Гро-

новського й інших художників стиля ар-деко.  

Пошуки оригінальної пластичної мови шри-

фту, розробки акцидентних гарнітур велися ба-

гатьма представниками ар-деко. Напевно, під 

впливом школи Баухауз, Т. Гроновський і 

Ф. Лільпоп створили акцидентні шрифти тра-

фаретного типу з геометричними елементами 

літер. Експерименти з наданням шрифту 

об’ємно-просторових якостей сприяли появі 

самобутнього образного рішення рекламних 

плакатів польського дизайнера А. Еберова.  

Крім вказаних типів шрифтів: гротескових, 

акцидентних, стрічкової антикви, дизайнери 

стилю ар-деко використовували антикву-

гротеск , класичну антикву, антикву старого 

стилю, де форма знаків характеризується 

помірною контрастністю, округленням зарубок 

в місцях прилягання до основних штрихів і 

нахилом осей овальних елементів, єгипетські та 

рукописні шрифти. 

Висновки та пропозиції. Отже, дизайнери сти-

лю ар-деко надавали шрифту великого значення, 

сприймаючи його як повноцінну складову образної 

і композиційної побудови об’єкту проектування. 

Серед інших шрифтових груп вони частіш за все 

обирали рисовані гротескові й акцидентні шрифти, 

але поряд із ними застосовували класичну й 

стрічкову антикву, антикву-гротеск, антикву 

старого стилю, єгипетські й рукописні шрифти. 
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Важливими критеріями під час експериментів зі 

шрифтовими формами були конструктивність, 

декоративність, раціоналізм та елегантність. 

Велике значення дизайнери надавали геометричній 

побудові літери, чистоті й простоті форми. 

Оригінальними ідеями у роботі зі шрифтами були 

експерименти з видалення окремих елементів 

літери без втрати її читабельності, надання шрифту 

об’ємно-просторових якостей, оригінальне 

трактування окремих літер у слові і перетворення 

літери на знак.  

Зростаюча потреба ефективного дизайну 

поліграфічних видань для вітчизняного виробника 

робить особливо актуальними та перспективними 

дослідження в цій області дизайну і змушує 

звернутися до подальшого аналізу шляхів 

становлення та формоутворення шрифтових 

композицій у типографіки у поліграфічної 

продукції періоду раннього модернізму.  

 
Рис. 1. Л. Бернар. Рекламний плакат Priester. 

Німеччина. 1903 р. 

 
Рис. 2. А. Кассандр. Шрифт «Bifur». Франція. 

1929 р. 

Рис. 3. А. Кассандр. Рекламний плакат 

«Північний експрес» (фрагмент). 

Франція. 1927 р. 

Рис. 4. А. Кассандр. Рекламний плакат 

«Лондон» (фрагмент). Франція. 1928 р. 

 
Рис. 5. А. Кассандр. Рекламний плакат 

«Атлантика» (фрагмент). 

Франція. 1920-ті рр. 

Рис. 6. А. Кассандр. Рекламний плакат 

«Париж–Варшава» (фрагмент). Франція. 

1927 р. 

Рис. 7. А. Кассандр. Рекламний плакат 

«Неніто» (фрагмент). Франція. 1928 р 

 
Рис. 8 А. Кассандр. Шрифт «Acier». 

Франція. 1936 р. 
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Рис. 9. А. Кассандр. Шрифт «Peignot». Франція. 1937 р. 
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Исмайлова М.С.  

КОНЦЕПЦИЯ ШРИФТА СТИЛЯ АР-ДЕКО 

В статье анализируются последние исследования и публикаций, в которых раскрываются вопросы 

формообразования шрифта в полиграфических изданиях стиля ар-деко, определенны нерешенные ранее аспекты 

данной проблематики. На основе стилистического анализа образцов полиграфической продукции стиля ар-деко 

раскрываются новые формы, новые конструктивные решения шрифта стиля ар-деко. Поиски оригинального 

пластического языка шрифта, разработки гарнитур велись многими представителями ар-деко, но важными 

критериями во время экспериментов со шрифтовыми формами были конструктивность, декоративность, 

рационализм и элегантность.  

Представленые результаты имеют важное значение при разработке лекционных курсов по теории и истории графического 

дизайна, а также при проведении семинаров и практических занятий, посвященных проблемам типографики. 

Ключевые слова: ранний модернизм, ар-деко, шрифт, гарнитура, полиграфические издания. 

 

Ismaylova M. 

CONCEPT OF ART-DECO FONT STYLE 

The article analyzes the latest researches and publications in which solution of this problem is initiated and unresolved issues are 

identified. New forms and constructive solutions for the art deco font are revealed on the basis of a stylistic analysis of samples of art-

deco printing products. The search for the original plastic language of the font and design of typeface was carried out by many 

representatives of Art Deco but the constructivity, decorativeness, rationalism and elegance were important criteria during the 

experiments with font designs. The presented results are important for the development of lecture courses on the theory and history of 

graphic design as well as during seminars and practical classes devoted to typography problems. 

Keywords: early modernism, Art Deco, font, typeface, polygraphic advertising products. 

 


