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Рис. 1. Fashion-ілюстрації Ліліт 

Феномен fashion-ілюстрації як одного із 
різновидів образотворчого і прикладного мис-
тецтва привертає увагу багатьох вчених. Не зва-
жаючи на те, що на початку ХХ століття вона 
була витіснена фотографією, на сьогоднішній 
день fashion-ілюстрація знову починає широко 
застосовуватись сучасним дизайнером і відкри-
ває перед ним нові і цікаві творчі можливості.  

Згідно А. Кіпер поняття «fashion-
ілюстрація» тлумачиться як зображення, що 
пояснює або доповнює основний текст, 
вміщений на сторінках або інших елементах 
матеріальної конструкції видання, що 
використовується для передачі емоційної 
атмосфери художнього твору [1]. Однак 
дослідження творчої діяльності найвідоміших  

вітчизняних і зарубіжних дизайнерів зі створення fashion-ілюстрацій дозволяє 
стверджувати про значно ширший діапазон використання такого виду графіки. 

Вміння створювати fashion-ілюстрації часто стає відправною точкою 
кар'єри для молодих дизайнерів, оскільки даний вид графіки найчастіше 
використовується в традиційному форматі у вигляді частини процесу 
проектування нового одягу, а також в нових технологіях індустрії моди 
(наприклад, рекламні компанії, принти для текстилю, і як самостійний вид 
образотворчого мистецтва) [2, 3]. 

Слід зазначити, що темі еволюції fashion-ілюстрації в країнах Західної 
Європи та Америці присвячено низку публікацій, натомість історія розвитку 
fashion-ілюстрації в Україні – це практично недосліджена область [2]. 

В Україні fashion-ілюстрація також впевнено набирає популярності, все 
частіше з’являючись на сторінках модних журналів. Багато українських 
дизайнерів співпрацюють з fashion-художниками для створення принтів, 
рекламних кампаній, макетів запрошення. Яскравим прикладом такого митця 
по праву можна вважати Ліліт Саркісян. Це одна з перших фешн-ілюстраторів 
в Україні, що випускає одяг, подарунки та декор, з 2016 року (м. Київ). 
Творчий потенціал художниці величезний: від створення принтів для 
дизайнерів, рекламних компаній, дизайну запрошень на покази, брендбуки, 
дизайну упаковки до інтер’єрного дизайну.  

Слід зазначити, що IIIIT SARKISIAN – це арт-бренд, в асортименті якого 
представлені базові речі для всієї родини (футболки, світшоти, сукні), а також 
аксесуари з принтами самої фешн-ілюстраторки (рис. 2). Ілюстрації, якими 
декоровані усі продукти марки, Ліліт Саркісян малює в оригіналі власноруч у 
техніці «акварель» (рис. 1). На одяг вони переносяться прямим друком, при цьому 
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малюнок характеризується високою якістю, не втрачає естетичного зовнішнього 
вигляду після прання, не тріскається і не линяє. Зображення квітів, птахів і гранату 
характерні для Ліліт, вони прикрашають дизайнерські сумки, шпалери, брошки і 
навіть килими ручної роботи [3, 4]. Бренд IIIIT SARKISIAN активно співпрацює 
з іншими українськими майстрами і створює в колаборації з ними унікальні 
принтовані вироби ручної роботи (наприклад, значки) (рис. 2) [3-6].  

Крім того, IIIIT SARKISIAN знають не тільки в Україні: її бренд пред-
ставлений уже в семи країнах світу. Художниця співпрацює з відомими укра-
їнськими та міжнародними брендами, такими як Helen Marlen Group, BEKh, 
BEVZA, GOLETS, BRIDGE Showroom, L’officiel, Elle, Vogue Italia/Ukraine та ін. 

 

   
Дизайн інтер’єру Ілюстрації для татуювання Принтовані значки 

   
Принтований одяг Кейси для телефонів та iPad 

Рис. 2. Ліліт Саркісян 
 

Отже, fashion-ілюстрація пройшла довгий шлях свого творчого 
розвитку, витримавши конкуренцію з фотографією та іншими атрибутами 
нового часу і, незважаючи на деякі труднощі, ще й змогла надійно укріпитися 
у сучасному світі моди і мистецтва. 
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