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ОСОБЛИВОСТІВИКОРИСТАННЯ ЕТНОДЖЕРЕЛ 

В ДИЗАЙНІ КОЛЕКЦІЙ СУЧАСНОГО ОДЯГУ 

Анотація: У статті розглянуто види етноджерел для дизайну 

колекцій сучасного одягу та методи їх трансформації у костюмні 

форми. Проаналізовано використання українських етноджерел в 

колекціях українських та світових дизайнерів, визначено принципи 

сегментування етна орієнтованого бренду та ознаки одягу в 

стилістиці етна. Проведено анкетне опитування з метою визначення 

актуальності тематики етна у споживачів одягу. Визначено 

послідовність аналізу творчих етноджерел з метою виділення 

основних тектонічних принципів іх формоутворення для 

використання в дизайні колекцій сучасного одягу. 
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Постановка проблеми. Розвиток 

культурного контексту в У країні сьогодНІ 

піднесенням значимості чинника національної 

репрезентаЦІЄЮ В НОВІ ЗМІСТОВНІ СКЛадОВІ 

перетворень. 

наЦІонального 

пов'язаний з 

культури, її 

глобальних 

При створенНІ етнічно орієнтованого бренду постає 

питання 

сучасного 

надмірної 

дизайну, 

адаптивносТІ 

ВІД ЧОГО 
. . . . 

та інтернаціоналізації 

втрачається своєрІДНІсть, 

неповторНІсть та ІНдивІДуальНІсть певного етносу, що вказує на 

приналежність до певної культури. Прагнення до відтворення 

етноджерел, потреба в посиленні естетичних функцій, ставлять 

перед дизайнерами складні завдання, пов'язані з розвитком і 
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просуванням національної ідеї. Дизайн є одним із чинників 

відновлення та збереження зв'язків між людиною та його 

національним корінням. Національні традиції, самобутні 

художю образи, що вщтворюють характер народу, є 

невичерпним джерелом творчосТІ [1]. Використання 

традиційних та інноваційних технологій, національної 

художньо-образної системи декоративно-прикладного 

мистецтва, особливостей формоутворення наЦІонального 

костюму, їхніх колористичних рІшень сприяє створенню 

гармонійних об'єктів дизайну. 

Аналіз останшх досліджень та публікацій. 

Використання українського етносу в колекціях сучасних 

дизайнерів одягу описували І.А. Гардабхадзе [2], Т.Ф. Кротова 
[3], М.Т. Мельник [4], О.Д. Тканко [5], А.А. Гоцалюк [6], 
Т.М. Чухліб [7] та інші. Аналіз української культури в своїх 

роботах виконують Т.О. Ніколаєва [1], Т.В. Кара-Васильєва [8], 
Ю.Г. Легенький [9], М.Р. Селівачов [10], 3.0. Тканко [11] та 

ІНШІ. 

Аналіз показує необхідність популяризації вітчизняних 

брендів у світі та завоювання конкурентних позицій на 

українському фешн-ринку шляхом витіснення зарубіжного мас

маркету вигідними пропозиціями вітчизняних брендів 

українському споживачеві. Одним з шляхів досягнення цієї мети 

є розробка етнічно орієнтованих брендів модного одягу на базі 

інтеграції національного культурного контексту, що надасть 

ексклюзивність бренду. 

Мета. Метою дослідження є визначення особливостей 

використання етноджерел в дизайні колекцій сучасного одягу. 

Основна частина. Етнічні витоки української культури в 

сучасному дизайні одягу виявляються в низці робіт українських, 

а також зарубіжних дизайнерів. Творчим переосмисленням та 

трансформацією автентичних взірців займаються видатні 

дизайнери: В. Анісімов, Р. Богуцька, О. Ворожбит, О. Громова, 

Д. Дорожкіна, Т. Земськова, І. Каравай, О. Караванська, 

З. Ліхачова, Л. Пустовіт. Етнічну українську тематику в своїх 

колекціях також запозичують В. Гресь, О. Даць, А. Лисиця, О. 

Муха, А. Тан, О. Теліженко та інші. Елементи української 
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культури показують в своїх колекціях відомі світові дизайнери: 

Жан-Поль Готьє, Джон Гальяно, Прабаб Гурунг тощо. 

Яскравим представником етностилю в українсьюи 

індустрії моди є дизайнер Лілія Пустовіт. Весняна колекція 

Л. Пустовіт, показана в рамках Ukrainian Fashion Week 2013, 
мала назву «Urban Mosaic» [12]. Ключовою рисою колекції 
стали приити з хрестами, ромбами та зірками. Джерелом 

натхнення для розробки принтів стала вишивка Поділля. 

Дизайнер активно поєднує класику та етнічні мотиви, більшість 

колекцш дизайнера складають витончені класичні сукні 

(рис. 1, а). Досконале поєднання «етно» та класики дизайнер 
пропонує в образах класичного костюму з яскравими принтами. 

Використовував етнічні мотиви в своїй творчості відомий 

класик чоловічого костюму - Михайло Воронін. У 2005 році 
дизайнер представив колекцію «Кураж» в який поєднав 

українські вишиванки і шаровари разом ІЗ укороченими 

смокінгами [13]. 
На тижні моди FW 09/1 О у Парижі була представлена 

колекцІя арт-директора модного дому Діор, британського 

дизайнера Джона (альяно. Він створив 11 за мотивами 
національних костюмів України та інших країн Східної Європи. 

В оздобленні використав червоний і чорний кольори; рукави 

блузок і подоли спідниць прикрасив стилізованою вишивкою. 

Чобітки оздобив гуцульськими помпонами. Критики назвали 

колекцію «Заморожені українські наречені». Голови дівчат 

щільно облягали капелюшки з монет. У гримі моделі нагадували 

Паниочку з повісті М. Гоголя «Вій». Джон (альяно також 
використовував українські мотиви у 1998 році для створення 
колекції «Історія української нареченої, яка втекла з циганами і 

мандрівним цирком» для модного Дому Живанші. 

Колекція Жана-Поля Готьє FW 05/06 була навіяна 

українськими мотивами. Голови моделей прикрашали вінки з 

кіс. Створені дизайнером яскраво-червоні козакини з великими 

хутряними комірами, розшиті бісером і паєтками, шаровари з 

жовтого оксамиту та трапецієподібні спідниці завдовжки до 

колін отримали імена «Світлана», «Людмила» тощо [14]. 
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А.Уtсриканський дизайнер Праба.1 Гурунг був вражений 
с.мі.lИВИ..\Ш украінськи.Уш жінками, КО'Ірі займаються бойовими 

мистецтва\ш. У його "олетщії FW 13/14 ро"у ДО\fінують темні, 
насичені, земляні кольори у поєднанні з вишивтюю (рис. І, r). 

Модний ді.Уt Gucci теж не оминув украінської 
етнокультуру, зо"рема гуцу;тьсьт'}'. Арт-директор Фріда Джаніні 
восени 2008 ро"у оздоби;~а вбрання ут<раїнсьтюю вишивкою, в 
якій персважа.1и гсомс'І])ичні візерунки, прита.\Іанні д.1я регіонів 
Поді;~ля та Гуцрьщини (рис. І, д). 

Рис. І. 'Украі'нські етншштини в кшІе~ціях Gучасних дизайнерів: а

POU.<..;Tm·'!T .<..,~':)13; б- KARAl·~4 У .<..,~':)16: в- Roksolana Rogшska 

НГ 15/ 16; ? - Prahal Uurung FfГ ІЗ/ 1-1: д- Uucci НГОR/09 

Трансформація націона.,ьних \Ютивів в сучаснО\fУ одязі в 
останні дес}пиліття випереджає своїх попередників. Дизайнери 

зумі.ш трансформувати к.1асику багатопредІ\·tстності 
націонюьного У"Раїнсь"ого тюстюму у повсякденний одяг, 

наприклад, на подірtа.х. .УЮжна побачити подвійні спідниці. 
Відбуваєrься пошук HOBIL'\. модних пропорцій та композиційних 
вирішень у тюстюІ\•rі lJ5j. 

Дизайнери трансфор.Уtують не лише фор.Уш та ко.1ористику 
костюмів, а й напрш.·tу використовують українську автентичну 
вишивт<у в сучасних \Юделях одягу. У"раїнсьЮ автентичні 
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аксесуари майже не піддались трансформації, а лише частковій 

варіативності; наприклад, українське автентичне намисто 

сьогодні активно використовується на українських та світових 

поДІ умах. 

Таким чином, українську культурну спадщину 

переосмислюють у свІТІ, тому що багатогранність української 

культури дозволяє вІЛьно та смІЛиво створювати варіації 

ансамблів одягу, а не лише авторські етнічні приити та 1нше 

оздоблення. 

Ідея створення брендингових товарІВ на осноВІ 

трансформації зразюв декоративно-прикладного, 

образотворчого мистецтва та фольклору не є новою. 

Етноджерелами можна вважати фольклор (народний епос, 

музика, лірика, драма тощо), образотворче мистецтво 

(малярство, живопис, скульптура тощо), народний костюм, 

предмети побуту, твори архітектури, декоративно-прикладне 

мистецтво (вишивка, прядіння, ткацтво, писанкарство) тощо 

[16]. Звернення до витоків етносу не повинне бути механічним 
копіюванням раніше опрацьованих здобутків, а має бути 

продовженням їх розвитку та збагачення, тобто сягати втілення 

нових форм, композиційних та колористично-декоративних 

образів. 

Створення нових форм сучасного одягу базується на 

процесах творчої підготовки, пошуку та синтезу відібраних 

якостей вже існуючого народного вбрання чи елементів побуту. 

Даний процес є експериментальним та залежить від завдань, які 

ставить перед собою митець. Трансформація творчого етнічного 

джерела є складним процесом та потребує створення нової 

гармонійної композиції на основі аналізу вже існуючої з 

урахуванням конструкторсько-технолоГІчних вимог. 

Характерною особливістю розробки дизайну сучасного 

костюму на основі етноджерел є багатогранність українських 

субетносів: гуцули, лемки, бойки тощо. Питання світової 

соціальної конкуренції постає також, як причинно-наслідковий 

чинник звернення до етносу в модІ, що в свою чергу вказує на 

готовНІсть мІжетНІчних контактІВ оточення. Причинами 

звернення до етносу можна назвати, насамперед, рушійні зміни 
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в соціально-політичній сфері та культурі в сучасному світі; 
. . . 

сютову соцІальну конкуренцІю; гетерогенюсть сучасного 

суспільства; готовність до міжетнічних контактів з боку 

світового оточення; глобалізацію процесів моди тощо [17]. 
Актуальність тематики етно полягає у піднесенні іміджу 

вітчизняної культури та бренду «У країна» у світовому 

соціокультурному просторі. Збереження традицій є необхідною 

умовою гармонійного розвитку етнодизайну. Місце 
. . . 

етнокультури в модних ІНноваЦІях сучасносТІ визначають 
. . . . 

переваги доцшьносТІ створення саме етючно орІєнтованих 

брендів, до яких можна віднести: читко визначену конкурентну 

стратегію диференціації, етнічну сегментованість, баланс 

індивідуалізації та стандартизації, культурні акценти в PR
заходах, постійна актуальність тематики етно тощо. 

В рамках дослідження проведено анкетне опитування з 
. . 

метою виявлення актуальносТІ тематики етно серед споживачІВ 

одягу. В анкетуванні взяли участь 100 українських жінок віком 
18- 45 років. З огляду результатів опитування стало відомо, що 
віддають перевагу класичному стилю в одязі - 48%, стилю 
кежуал- 28%, спортивному- 14%, решта- романтичному. При 

цьому рівень емоційного задоволення наявною продукцією в 

обраному стилі високий у 36% опитаних жінок, середній у 58%, 
низький у 6%. 50% респондентів заявили про прагнення 

. . 
урІзномаНІтнення асортиментного ряду повсякденного одягу, 

36% респондентів заявили про потребу в урізноманітненні одягу 
для роботи. 

Позитивно відносяться до тематики етно - 84%. Питання 
щодо актуальності продукції із етнічними елементами у 

респондентів було сприйняте, як позитивне та таке, що цікавить 

у 40% опитаних, при цьому невпевнене зацікавлення висловили 
44% від загальної кількості респондентів. Основною причиною 
зацікавленості етнопродукцією респонденти обрали 11 

унікальність та вирізнення з-поміж інших (36%), а 14% 
вважають етнотематику зараз трендавою в світі. 64% опитаних 
бажають етноелементи бачити в одязі платтяно-блузкавого 

асортименту, 12% - у верхньому одязі, 12% - у взутті та 

аксесуарах. Запропонована концепцІя розробки нового 
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. . . 
асортиментного ряду одягу ІЗ етНІчними елементами в сегменТІ 

класики ділового одягу знайшла підтримку в 60% опитаних 
жінок, що свідчить про її актуальність та є основою для 

успішної розробки етнічно орієнтованого бренду із зайняттям 

власної споживчої ніші. 

Результати анкетного опитування шдтверджують 

актуальність створення етно орієнтованих брендів та 

обумовлюють популярність таких українських брендів як 

SVIТLO, FOBERINI, Vita Kin та інших. 
Формулювання образно-іміджевого напряму в етномоді 

базується на сегментуванНІ бренду вІДповІДно до ознак 
. . 

споживачІВ, джерел сегментування, чинниюв впливу джерел 

сегментування, що відображаються на брендингової продукції. 

Найважливішим чинником при сегментуванні бренду є 

демографічний, що містить такі характеристики як стать, вік, 

національність тощо [ 18]. В умовах світового модного ринку 
сегментацІя ринку здійснюється також за географічним 

принципом, що розподіляє ринок на географічні ринки 

(зовнішній та внутрішній, ринки окремих країн чи внутрішні 

регіональні ринки всередині ринку держави). В умовах 

сегментування етнічно орієнтованого вітчизняного бренду саме 

внутрішні регіональні ринки викликають найбільшу увагу. 

Сегментування бренду відповідно до поведінкового та 

психографічного принципу є не менш важливим та враховує 

такі характеристики, як тип особистості, склад характеру та 

стиль життя споживачів. До чинників сегментації також можна 

віднести соціально-економічні (рівень доходів та приналежність 

до певної класової групи) та споживчі (прихильність та 

пріоритетність придбання товарів). 

Сегментування бренду є необхідним процесом і дає 

можливІсть отримати комерційні результати ВІД продажу 

брендових товарІВ послуг. Відповідно до джерел 

сегментування, а саме етнічної спадщини, відбувається 

конкретизацІя тематики використання етноджерела, за яким 

слідує вибір етноджерела (наприклад, автентичного зразка) 

разом із виявленням способу його обробки. Обрані джерела 

сегментування безпосередньо впливають на брендинговий 

115 



Теорія і ЩШІПІШ:а дизайну. Технічна сстстІша. Вип. 15. 2018 

продукт та відповідно до обраного стноджерс.1а визна•шють 
асорти.\Іент виробів бренду, матеріа.1и, способи обробки, а 
таrюж втілюють автентичний харат<тер деr•оративних е;rементів, 

або ж натяк на них. 
Впровадженю1 української етнічної са.vюбутності в світ 

моди здійснюється за рахуноr• запозичення е.1ементів, способів 
декорування, орнаІІ•rентmш об'єrпів дизайну, предметів побуту 
та творів архітектури, скульптури тощо (рис. 2). 

Ю!рОДНОТО 

омrу або 
етнодшере..lЗ 

Нзrомз •rаст1<3 

ру•rних pnfiiт 
(haнd шаdе) 

ХАР.'\.КІЕРИСІИКИ ОДЯГУ В СТИЛІСІИЦ1 ЕТНО 

Ku:.шu:Jнuiйнu· 
І{ОІ!Сrр}'І<ТШНІе 

рішенн.s (вільнv.й 

си:rу~т, R.~r.~:. 
ТОШ3J:?ОВіСТ~ ТОЩО) 

E11KUJJ/1~TIO::Ji)l 
шrтура:rишх т:<апюr 

(вовна, бавоз.на, 
.11ьог. тощо), шкіри, 

хутрз ТОЩО 

Коньоvо>~~ 
пша та прип· 

ти ві,:J;повідно 

до народних 

)іОТИВіВ 

ЕІІІ{ОрІІСТ8ІІІІЛ DІІШІШІШ, ~!ережиоа 

ручної роботи, розпису, а:шікації, 
п~рфораці'і, сrаровин;шх технік 

оздобдення та викоаанн.ч шз.ів тощо 

нш~орастаь'НЯ 
Н!ІJЮJ!НnЇ nfi;;pernмї 
си~воліки у випuді 
де.;оору та а:<сесуаріа 

Рис. 2. Використання еле,,.tентів етніки в стилістиці сучасного одшу 

Інтерпретація народного )'l<раїнсьr•оrо етносу в дизайні 

одягу показує вПІзнавану в світі колоритність українського 
вбрання- вишиті \Ютиви, апліr•ації, виrюристання шr•іри тощо. 

Відомо, що трансформація творчого джерела в дизайні 

одягу повинна відбуватись ш.1шюм вш1вленю1 основних 
тетпанічних принципів формоутворення; визначення образного 
.1аду костю:\-tа в його зв'язку з сле.\-Іента.\Іи дскоративно

прик.lадного .\-tистсцтва; вияв.1сню1 композиційни.'\. принципів 

організації фор\ш; визначення струrпурно-rюнструrпивної 

основи побудови форми; вюJB.lCHIOJ особ.1ивостей національного 
колориту, орнаментації; структуризація художньо-декоративних 

. . 
е;rементІв r•ocтiO\fa; вияв;тення знаково-симво.lІЧНИХ е;rе\fентІв 

націона.1ьного костюма fl9l. 
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Дизайнер, який звертається до народних традицій, 

використовує етнічні мотиви як потужний творчий Імпульс у 

пошуку нових образних, художньо-композиційних і 

конструктивних рІшень сучасного одягу. Творчо 

переосмислюючи народний костюм дизайнер, перш за все, 

виявляє такі ознаки: символічну функцію костюма та його 

образне вирішення; способи формоутворення народного одягу; 

матеріали; раціональність та естетику самостійних елементів 

системи «народний костюм» (головний убір, взуття, аксесуари 

тощо); декоративне вирішення костюма: кольорова гама, декор 

(вишивка, аплікація, бахрома, тасьма тощо); спосіб носіння 
. . . . 

рІзних елементІВ наЦІонального костюма; технолоГІю 

виготовлення та оздоблення народного костюма (клаптева 

техніка, плетіння, ткацтво, мереживоплетіння тощо). 

При використанні предметів декоративно-прикладного 

мистецтва як творчого джерела для розробки колекцій одягу 

аналізуються і виявляються характерні особливості джерела 

творчості, виділяються його основні характерні ознаки: форма 

джерела, пропорційне членування форми, ритмічна організація 

елементів форми, фактура, декор, орнаментика, семантична 

функція елементів, кольорове рішення тощо (рис. 3). 
Таким чином, можна виділити кшька методів 

використання етноджерел у дизайні колекцій сучасного одягу: 

реконструкцІя конструктивного рІшення народного 

костюма; 

використання декоративних рІшень народного 

костюма: кольорової гами, орнаменту, аксесуарів тощо; 

звернення до декоративно-прикладного мистецтва, 

ритуальних звичаїв і обрядів, використання предметІВ 

народного побуту тощо; 

введення у систему сучасного костюма рІзних 

елементІВ народного костюма для посилення цшІсносп 

композиційного вирішення колекції; 

використання технології виготовлення, техюк та 

способів оздоблення народного костюма; 
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використаню1 си.чво.1ічної функції народного 

костюма при виборі кольорової гами, характеру і .місw1 
розташування орна\fенту, аІ<сесуарІв тощо; 

запозичення способу носІння рІзних е:Jе\ІентІв 

націона.1ьного костюма; 
виrюристання натуральних ІІ,ІатерІа:JІВ у сучасних 

моде:1ях (бавовни, льону, шовку, вовни, соло\ш тощо). 

а в 

Рис. 3. 3астосуванни рі :зних етнод:ж·ерел дли розробІ<.їІ -кшІе-кцііі 
сучасного оди ;:у (роботи студентів Київсько?о націоншtьного 

університету техншю?ій та ди:зайнуj: 

а-різьблена таріль; б- писанка; в- народний кост1ш1 

Висновки. Трансформація нацюнальних \ЮТИВІВ в 

стилістиці су•шсного одну залежить від призначення виробу та 

його іміджсвої характеристики. Нові дизайн-концепції 

створюються ш:Jяхом трансфор\щції теІ<тонічних принципів 

формоутвореню1 та колористики автенти•tного образу 
етноджерела або їх частковим запозиченням д.1я створсню1 
сучасних художнІх образів одягу. Визначено принципи 
сегмснтуваню1 стно орієнтованого бренду: дс).юграфічний, 

гсографі•tний, психографі•1ний та поведінковий. Виділено 
ознатш одягу в сти:JІСТИЦІ етно, основними з я"их є те"тонІчНІ 
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принципи формоутворення етноджерела, використання 

натуральних матеріалів, застосування старовинних способів та 

технік оздоблення і декорування. 

Перспективи подальшого дослідження. Використання 

української культурної спадщини в дизайні одягу є 

невичерпним джерелом натхнення для створення довершених 

моделей. Трансформація творчого етнічного джерела є 

складним процесом, тому подальші дослідження можуть бути 

спрямовані на визначення особливостей використання різних 

творчих етноджерел для розробки колекцій сучасного одягу, що 

може бути здійснено як на основі теоретичного аналізу 

творчосТІ вщомих дизайнерів, так і шляхом практичної 

апробації у рамках експериментальних розробок студентських 

колекцій одягу. 
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Аюютаиия 

Пашкевич К.Л, Овчарек В.Е. Особенности использования 

зтно источников в дизайне коллекций современной одеж:дьz. В 

статье рассмотреньz видьz зтно источников для дизайна коллекций 

современной одеждьz и методьz их трансформации в костюмньzе 

формьz. Проанализировано использование зтно источников в 

коллекциях украинских и мировьzх дизайнеров, определеньz принципьz 

сегментирования зтно ориентированного бренда, сформулированьz 

характеристики одеждьz в стилистике зтно. Проведен анкетньzй 

опрос с целью определения актуальности тематики зтно у 

потребителей одеждьz. Определена последовательность анализа 

тварческих зтно источников с целью вьzделения основньzх 
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тектонических принципов их формообразования для использования в 

дизайне коллекций современной одеждьz. 

Ключевьzе слова: зтно источник, украинский костюм, 

декоративно-прикладное искусство, коллекция одеждьz, зтно 

ориентирован бренд. 

Abstract 
Pashkevich KL., Ovcharek V.E. Features of using of ethno 

sources in the design of modern clothing collections. Іп the article 
тethods of developтeпt of artistically perfect тodels of clothes иsіпg ethпic 
soиrces (folk соstите, hoиsehold iteтs, decorative апd applied art, etc.) are 
coпsidered, the sеqиепсе of ethпo soиrce traпsforтatioп іпtо sиit forтs is 

deterтiпed with the pиrpose of иsіпg for desigпiпg тodern clothiпg 

collectioпs іп the ethпo style. lt is established that the traпsforтatioп of 
паtіопаl тotives іп the style of тodern clothiпg depeпds оп the pиrpose of 
the prodиct апd its ітаgе characteristics. New desigп coпcepts are created 
Ьу traпsforтiпg the tectoпic priпciples offorт апd coloriпg ofthe aиtheпtic 
ітаgе of the ethпo soиrce or Ьу their partial borrowiпg to create тodern 
artistic iтages of clothiпg. 

The иsе of ethпo soиrces іп Ukraiпiaп апd world desigпers 

collectioпs is aпalyzed, the priпciples of segтeпtatioп of the ethпo-orieпted 
braпd are defiпed, іпсlиdіпg deтographic, geographical, psychographic 
апd behavioral. Segтeпtatioп of ап ethпically orieпted braпd is а пecessary 

process апd gives ап opportипity to оЬtаіп соттеrсіаl resиlts froт the sale 
of braпded goods апd services. Ап iпterview of Ukraiпiaп wотеп was 
coпdиcted to deterтiпe the relevaпce of ethпo theтes атопg clothiпg 
сопsитеrs. 64% of the respoпdeпts waпt to see ethпic eleтeпts іп clothiпg 
of а dress-bloиse raпge, 12% - іп oиterwear, 12% - іп shoes апd 
accessories. The sigпs of clothiпg іп ethпo style are siпgled оиt, the таіп of 
which are the priпciples of ethпo soиrce shapiпg, the иsе of пatиral 
тaterials, the иsе of апсіепt тethods апd techпiqиes of decoratioп, etc. А 
sеqиепсе of aпalysis of creative ethпo soиrces has Ьееп deterтiпed іп order 
to ideпtifj; the basic tectoпic priпciples of their shapiпg for иsе for 
desigпiпg тodern clothiпg collectioпs. 

Kevwords: ethпo soиrce, Ukraiпiaп соstите, arts апd crafts, 
clothiпg collectioп, ethпo-orieпted braпd. 
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