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Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Тема № 4 Інсталяція вітрин 

УРОК: 29-30 

Тема: Представники та приклади сюжетно-розповідних інсталяцій. 
Матеріали. 

Мета: 

 Ознайомлення з поняттям інсталяція, вивчення історії розвитку, 

визначення видів інсталяцій та матеріалів для їх виконання 
 Вивчити способи інсталяцій вітрин, визначити послідовність виконання 

підготовчих робіт; 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

                                  ХІД УРОКУ 

Сюжетно-розповідні інсталяції – інсталяції, при яких увага фокусується на 

ідеї, розповіді або певному сюжеті. 

Вихор книг, який здіймається із старовинної фортеці; видання, що самі 

відкриваються, коли бачать наближення свого читача, і ті, які закриваються, через 

втручання заборон і цензури, складні книжкові лабіринти, які долаєш тільки тоді, 

коли подолаєш складні тексти;  і ріка книг, що тече вулицями замість потоку 

автівок, а чи й самим життям.  

Водоспад  

Мадридська художниця Алісія Мартін (Alicia Martin) створює дивовижні 

скульптури зі списаних книжок. Так один з її проектів під назвою Biografies 

(«Біографії») об’єднує «водоспади» з книжок, які «витікають» із трьох історичних 

будівель Мадрида. Одна зі скульптур була прикріплена до старовинної фортеці, друга 

– вікна розкішної садиби, третя розмістилася на стіні одного з будинків на площі 

міста. 

 
https://youtu.be/fqoIh3XcWEA 

https://youtu.be/R_V2NQaW1Iw 

Серія «Архів» 

Ще у 2005 році експериментальна архітектурна студія з Копенгагена (Данія) під 

проводом David Garcia презентувала у Данській королівській академії витончених 

мистецтв проект «Архівні Серії» (Archive Series). Зі слів Гарсія, проект мав на меті 

https://youtu.be/fqoIh3XcWEA
https://youtu.be/R_V2NQaW1Iw


дослідити простір і книги. Втілення задуму будувалося на основі взаємин між 

людиною і книгою. Проект складався з трьох частин. 

 

середній план на фото 

Баланс бібліотечної ваги. Стілець читача підіймається пропорційно до кількості 

книг на полицях. Це дотепне трактування буржуазної традиції: що більше книг 

зберігається у приватній бібліотеці людини, то вищий у неї статус. 

 
Бібліотека у вигляді колеса. Читач може ввійти всередину й крокувати, 

«обертаючись» разом із п’ятьма сотнями кілограмів книг. Як пояснює Девід Гарсія, 

«середньостатистичний читач може прочитати близько 240 слів на хвилину. Зазвичай, 

прочитання книги на 300 сторінок забирає 9 годин часу. Таким чином, не припиняючи 

читання, можна пройти 43 кілометри. Головне вважати на рух транспорту навколо». 

Розфарбована залізна огорожа від Soo Sunny Park 

 



Гамаки від Studio 400 

В’язані конструкції Ernesto N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Біосферичні інсталяції від Tomás Saraceno 

LED-інсталяція Yayoi Kusama 

Leandro Erlich, Bâtiment 

 
Призматичні інсталяції від Gabriel 

Dawe 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 
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 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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