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Шрифт — основа всього графічного дизайну.
У графічному дизайні постійно відбуваються зміни  
предметної системи закономірностей, способів 
бачення, мислення, естетики професії. Запропоновані 
проекти шрифтів — це окрема програма: «Відновлення 
історичної справедливості».
В історії світового й українського графічного дизайну 
було багато чудових митців, котрі тією чи іншою мірою 
використовували у своїх роботах авторські шрифти,  
як-от Нарбут, або ж оригінальні написи, як Малевич.  
Ми прагнемо переглянути ці шрифти й створити  
на їхній основі нові версії, які не суперечили би  
первинним авторським ідеям, водночас делікатно  
збагачуючись «баченням» нашої сучасності.
Студенти працюють над шрифтами, опановуючи дис-
ципліну «Проектування» та прослуховуючи окремий 
авторський курс «Акцидентний шрифт», але, звісно, 
для повного, глибокого виконання шрифтового проекту 
часу бракує. Значну увагу приділяється аналізу попе-
реднього накреслення, конструкції й формі.  
Усі представлені шрифти не можна вважати досконалими, 
проте такого завдання й не ставилося. Важливіше те, 
що студенти починають розуміти значущість шрифтової 
культури в графічному дизайні.

Вступ 



Font Mayakovsky
Based on Bruskovy font

Designed by Olena Madievska 
 in 2005

Шрифт «Ім. Маяковського»
За мотивами шрифту 
«Брусковий»
Робота Олени Мадієвської, 
2005 р.
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«Брусковий» із книги «Художе-
ственные шрифты и их построе- 
ние» видавництва «Униздат» 
(Харків, 1930 рік).
Шрифт побудовано з прямоліній-
них смуг, різних за шириною,  
а округлі елементи літер замінено 
на прямокутні.
Цей шрифт гармоніює з поезією 
В. В. Маяковського, передаючи 
напругу 20–30-х років ХХ століття.

Прототип
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Font Mavka, 2007
Based on Pavel Filonov’s works

Designed by Juliana Alimova
 in 2007

Шрифт «Філонова мавка»
За мотивами творчості  
Павла Філонова
Робота Юліани Алімової,
2007 р.
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У своїй творчості Павло  
Філонов розробляв принципи 
аналітичного мистецтва. 
Один-єдиний раз він долучив-
ся до літографічних видань 
футуристів — проілюстрував 
«Ізборник віршів» Велимира 
Хлєбникова, виданий 1914 року. 
Філонов створив 11 ілюстрацій  
і виконав рукопис двох пое-
тичних текстів.
Поет і художник прагнули роз-
чистити словесний і образний 
архетипи, хотіли повернути 
слову й зображенню чистоту 
та свіжість. Філонов посилює 
образну виразність самого 
почерку за допомогою різних 
графічних прийомів: розміру, 
кольоровості, характеру нарису.
Філонов акцентує окремі 
букви-звуки, виділяє рядки, 
окремі слова. Образний зміст 
віршів, їхній ритм, акцентуван-
ня звуку втілилися в графічному 
образі віршованих рядків.Прототип









Font Yermylov
Based on a composition  
by V. Yermylov
Designed by Valentyna Andreyeva 
in 2005

Шрифт «Єрмилов»
За мотивами композиції 
В. Єрмилова
Робота Валентини Андреєвої, 
2005 р.
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Василь Єрмилов — легенда харківського худож-
нього середовища ХХ століття. Багатогранний 
талант Єрмилова всесвітньо відомий, за рівнем 
обдарованості митець не поступається  
О. Родченку, В. Татліну або Л. Лисицькому. 
 Не обходив увагою Василь Єрмилов і шрифт.
Прототипом шрифту «Єрмилов» став один  
зі зразків авторського напису. Малюнок побу-
довано на геометричних, активних елементах 
літер із чітко вираженим чергуванням ритмів 
прямокутників і квадратів. Складний ритм  
у побудові літер і часткова відсутність внутрішньо- 
літерних просвітів надають шрифтові яскравого 
та оригінального характеру.
Намагання осмислити, відчути й спробувати 
створити шрифт у контексті стилю — завдання 
непросте. Удавана простота — оманлива.

Прототип









Font Tvelkmeyer
Based on the original font  
by architect Tvelkmeyer
Designed by Maria Bryzhinska  
in 2010–11

Шрифт «Твелькмеєр»
На основі авторського шрифту 
архітектора Твелькмеєра
Робота Марії Брижинської, 
2010–2011 рр.
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Шрифт архітектора  
Віктора Твелькмеєра, створений 
наприкінці 1920-х років, приваб- 
ливий, елегантний і ошатний, 
привернув до себе увагу стилем 
малюнка та співзвучністю  
з прийдешніми 30-ми роками.

Прототип


