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ТЕМА : ГІПСОВІ ФРІЗИ В ІНТЕР’ЄРІ 

 

Ліпний фриз прийшов в оформлення інтер'єрів з архітектури. Спочатку 

це була верхня частина стіни або колони, розташована під карнизом. Вона 

могла бути гладкою, без прикрас або з намальованим візерунком, але частіше 

прикрашалися опуклим орнаментом. Залежно від періоду, призначення 

будівлі і смаків власника вибиралися геометричні (кола, хвилі, грецький 

меандр) або рослинні (пагони, квіти і плоди) мотиви. Складні барельєфи з 

фігурами людей і жанровими сценками теж не були рідкістю і доповнювали 

зовнішній вигляд палаців і храмів. 

Пізніше фризи стали часто використовувати всередині будівель. 

Традиційно такі деталі розташовуються під карнизом або замість нього. Але 

за рахунок своєї декоративності вони здатні замінити бордюри, і тоді 

допустимо використання на різних рівнях - хоч відразу над підлогою, якщо 

це відповідає дизайнерської задумом. 

Одне з їхніх головних достоїнств - невидимі шви. Деталі з'єднують 

один з одним невеликою кількістю гіпсу. Коли він твердне, виходить 

монолітний виріб.  

 

 

Область застосування 

Фризові елементи з гіпсу бувають настільки різноманітні за розмірами і 

складності декору, що ними можна оформити майже все: 
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• стіни і стеля; 

• вікна; 

• дверні отвори; 

• рами дзеркал і картин; 

• окремі предмети меблів; 

• декоративні ніші. 

Вибираючи ліпні рамки і багети, важливо пам'ятати, що гіпс - матеріал 

важкий, і потрібно підбирати відповідні кріплення. 

  

 

 

Використання фризів дозволяє візуально змінити висоту приміщення. 

• вище: світла вузька смуга трохи нижче стику зі стінами в поєднанні зі 

світлим стелею; 

• нижче: широка стрічка контрастного кольору прямо під стелею; 

• вище: широка планка в тон стелі прямо на стику; 

• нижче: середня по ширині смужка, що розділяє однотонні або різко 

контрастні стіни і стеля. 

Цей архітектурний елемент служить гарним переходом між настінними 

покриттями з різних матеріалів. Вони природно об'єднують їх, 

перетворюючи в єдине ціле. Крім того, ліпниною зручно маскувати невдалі 

стики і не ідеальні покриття. 

Без ліпнини складно обійтися, коли планується приміщення в 

бароковому стилі. У парадних залах Палаців одружень, розкішних 
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ресторанах і банкетних залах, холах готелів гіпсові фризи - великі, масивні, 

фігурні - будуть доречні завжди. Як і раніше актуальна класична колірна 

гамма - всі відтінки білого і позолота 

 

    

 

Втім, ліпні прикраси давно перестали асоціюватися тільки з палацами. 

Сучасний підхід дозволяє вписати їх в будь-який інтер'єр. Не обов'язково 

використовувати гіпсові декорації всерйоз - іноді розкішний елемент, з 

почуттям гумору вписаний в дизайн лофт, виглядає набагато ефектніше. 

Особливо якщо пофарбувати його в яскравий відтінок, затонувати «під 

камінь» або взагалі покрити декупажним папером в квіточку.  

Цікавих результатів можна досягти, використовуючи моделі з 

наскрізними отворами. Розташований поверх пофарбованої в інший колір 

поверхні, вони створюють яскравий акцент на потрібному ділянці або 

відволікають увагу від того, що хочеться приховати. У продажу є різні 

варіанти: з дрібною перфорацією, тонким мереживом, візерунком з рідкісних 

пересічних планок. 

Декор з гіпсової ліпнини може здаватися надмірністю тим, хто часто 

повністю оновлює інтер'єр. Але шанувальники класики цінують його за 

довговічність - не вимагаючи особливого догляду, фризи з гіпсу здатні 

прожити кілька століть.  

Ліпні елементи поєднуються з усіма настінними покриттями:  

• паперовими і тканинними шпалерами;  

• фарбою;  
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 • штукатуркою, особливо венеціанської; 

• підходящої по стилю керамічною плиткою;  

• деякими видами дерев'яних панелей. 

 

 

 

Ліпними елементами користуються для зонування простору: візуально 

розділяють кімнати на декілька частин або виділяють частину стіни. 

Наприклад, в студії стельових фризом можна обрамити світильники, 

розташовані над зонами різного призначення - спальним і робочим місцями, 

кухнею. А наклеєний вертикально, він допоможе акцентувати увагу на 

ділянці, який повинен стати центром композиції - наприклад, саме біля нього 

стоятиме дизайнерський диван або на ньому розмістять колекцію картин. 

Назва «фриз» походить від французького fries, тобто планка. Тому зазвичай 

він виглядає як смужка, ширина якої залежить від дизайнерської завдання 

або бажання замовника. По краях вони можуть бути доповнені фестонами 

або іншими декоративними елементами. Зустрічаються і фігурні - наприклад, 

у вигляді оповитого плющем стовпа.  

У продажу є величезний вибір готових дизайнів, від простих гладких стрічок 

до широких панелей зі скульптурними групами. Тому легко підібрати 

підходящий варіант для будь-якої кімнати:  

• Розкішної зали- масивне полотно зі складним об'ємним малюнком або 

жанрової сценою; 
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• Солідному кабінету - середнього розміру стрічка зі строгим геометричним 

орнаментом; 

• Невеликій затишній вітальні - вузька смужка з квітковими мотивами; 

• Кухні або ванної - тонка смуга, гладка або зі слабо вираженим рельєфом; 

• Дорослій спальні - романтичні мотиви або класичні зразки; 

• Милій дівочій кімнатці - ажурні мереживні візерунки і рослинний 

орнамент. 

 


