
УРОКИ 3-4 Декоративні та комунікативні оформлення 

ТЕМА : КОНЦЕПТУАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ПІДХОДИ ДО 

ТРАКТУВАННЯ ЖИВОПИСУ В ІНТЕР’ЄРАХ 

 

Естетика поп-арту в інтер’єрному живописі 

 

Поп-арт саме той стиль, який не тільки надихає дизайнера 

використовувати різноманіття кольорів, а й може стати віддзеркаленням 

індивідуальності замовника. В інтер'єрі поп-арту не існує строгих норм, 

просторово - планувальних обмежень, що дозволяє втілювати найбільш 

оригінальні ідеї в декорі. Поп-арт стимулює відкинути диктат різних стилів і 

створювати щось абсолютно нове. 

Стиль славиться нестандартними фотошпалерами, яскравими розписами 

героїв з коміксу, знаменитостей або при бажанні, портретів замовників, 

виконаних у відповідній манері на стінах. Також використовують колажі, 

малюнки - абстракції, чорно-білі фотографії (якщо акцент планується на 

стінах). 

Фарбування стін може також бути вирішене в контрастних кольорах і 

використовувати шпалери з невиразними принтами. Окрасою таких стін 

традиційно залишаються постери, картини, фотографії або навіть музичні 

пластини. 

Кольорова непоєднуваність загалом є однієїю з яскравих характеристик 

поп-арту. Але для кращого сприйняття яскравим кольорам потрібна 

нейтральна база, тому в обробці кімнат використовують монохромний білий 

та чорний, іноді сірий, а буяння фарб переносять на меблі та елементи декору. 

Поп-арт ознаменував суттєвий переворот у розвитку та сприйнятті 

сучасної культури. Представники цього напряму використовували у своїй 

творчості образи предметів масового виробництва на противагу елітарному 

абстрактному мистецтву.  

Своєрідна програма реалізації ідей поп-арту в дизайні інтер’єрів викладена у 



творі англійського художника Річарда Гамільтона «Що ж робить наші сучасні 

будинки такими різними, такими привабливими?» (Just what is it that makes 

today's homes so different, so appealing?). Ця робота вперше була 

продемонстрована на виставці під назвою «Це – завтра». Вона є однією з 

найбільш дотепних та влучних композицій мистецтва другої половини ХХ 

століття. 

 

 

Рис. 1. Interior II, Річард Гамільтон 

Це колаж, «змонтований» з вирізок з тогочасних глянцевих журналів. Тут 

відображений інтер’єр середньостатистичного англійського житла, 

наповнений комфортними предметами домашнього вжитку з образів реклами. 

Це популярні в той час магнітофон, телевізор, газета, та інші символи достатку 

1960-х, – від пилососа до банки м’ясної консерви. На стіні, замість картини, 

– збільшений фрагмент коміксу. З вікна житла видно кінотеатр. 

Центральною фігурою колажу є чоловіча постать, вирізана з рекламного 

журналу для культуристів. Оголена жіноча фігура в капелюсі-абажурі, також, 

очевидно, є вирізкою з журналу. Образ реального світу тут витіснений 

сукупністю фіктивних іміджів масової культури. Обравши метод колажу, 

Річард Гамільтон продемонстрував роль стороннього спостерігача, який 

свідомо компонує готові образи, не вдаючись до їх інтерпретації. 



Так автор, на відміну від американських представників поп-

арту (Р. Ліхтенштейна, Е. Уорхола), критикує споживацьку психологію і 

висловлює свій протест проти культу речей. Втім, цей твір дає змогу 

прослідкувати основні тренди розвитку англійського масового дизайну 

1960- х років.  

Поп-арт свого роду "shake" (мікс), тому що можна одночасно 

зустріти використання сучасної техніки, стилю «гламур» і побутової 

естетики, предмети ручної роботи, плакати, постери, дорогі меблі і 

багато всього суперечливого. Також принти, зображення, колажі можуть 

бути не тільки на поверхнях стін, плакатів, але і на елементах меблів, 

посуді, люстрах. 

За підтримки маркетингу та реклами створювалися недовговічні 

моделі предметів домашнього вжитку, які змінювалися разом з модними 

течіями. Безперервне зростання ринку товарів забезпечувалося 

рекламою з телебачення, що в ті роки дуже активно розвивалося. 

Англійські дизайнери не лише додавали нові рішення та форми. 

Вони проводили експерименти зі створення функціонального 

середовища життєдіяльності. Багато уваги приділялося розробці 

стандартів та естетичних норм. Першочерговим завданням було 

вирішення зручностей, що компенсували б невелику площу квартир, 

забезпечували самообслуговування в домашньому господарстві. 

Пріоритетами були легкість, лаконічність, комфорт і функціональність. 

Ці ж риси, а також яскравий колорит, можемо спостерігати і в інших 

колажах Гамільтона із зображеннями типових тогочасних інтер’єрів. 

 

Абстрактний живопис та його роль у живописному оздобленні 

сучасних інтер’єрів 

Живопис в абстрактному стилі – нове безпредметною мистецтво, 

що, на відміну від своїх «колег», не має на меті передати на полотні 

справжню реальну дійсність. Саме тому, що цей вид творчості 



ґрунтується на передачі 

емоційного внутрішнього стану художника, він і мотивує цінителів 

прекрасного оволодіти даним напрямком та перш ніж в черговий раз 

купити картину художника-абстракціоніста, відвідати уроки малювання 

для створення власного шедевру. 

Головна мета абстракціонізму – досягнення гармонії, створення 

певних строкатих поєднань і геометричних об'єктів, що викликають в 

людини різноманітні асоціації. І безперечно, кожна людина бачить в 

абстракції щось своє. Дивлячись на подібний живопис, можна з легкістю 

зануритися у світ власних фантазій, бажань і емоцій. 

Серед характерних рис, що відрізняють даний вид мистецтва від 

інших, можна позначити: 

- можливість прислухатися до своїх почуттів, емоцій і за 

допомогою експресивного методу нанести на полотно 

«внутрішній стан»; 

- поєднання непоєднуваного; 

- можливість використовувати різний матеріал і фактуру, стилі 

і прийоми в одній роботі; 

- здатність різних людей, що дивляться на одне і те ж полотно, 

бачити картину по-своєму. 

Василь Кандинський був першим творцем картини абстракціонізму. 

Саме з цього моменту і почалися суперечки, чи вважати цей стиль 

частиною образотворчого мистецтва. Розбіжності навколо абстрактного 

живопису ведуться до цих пір, але ті, хто визнають цей напрямок, 

відрізняються нестандартним баченням світу. 

 

Рис. 2. Василь Кандинський «На білому». 1923, Germany 



Абстрактний живопис можна сприймати всіма органами почуттів. 

Так, це звучить нелогічно щодо плоского об'єкту, але, на наш погляд, це 

найвірніша аналогія. Абстракція викликає асоціативні образи – як 

мінімум, зорові. За зоровими образами можуть підтягнутися спогади 

запахів, звуків, смаків. 

Крім того, у живописі професійного художника, який давно пише 

абстрактні картини, велике значення має фактура. Кількість шарів, 

спосіб нанесення фарби (пастозний або тонкий), матеріали – все це 

формує авторський стиль, який помітний глядачеві. 

Тому важливо розглядати живопис наживо, адже тоді помітні 

деталі, які не може передати фотографія. І навіть якщо не торкатися до 

полотна, можна уявити тактильні відчуття. Крім того, в різні часи дня, в 

різних точках приміщення природне світло буде відрізнятися. 

Відрізнятиметься і враження від роботи. 

Безумовно, кожен представник цього напряму мав свої особливості, 

як у техніці виконання, так і в поглядах. Тому роботи різних художників, 

об'єднані в один стиль, можуть бути настільки несхожими одна на одну. 

Однак існує низка факторів, які дають можливість віднести їх до цього 

напряму. 

Характерними особливостями абстрактного експресіонізму є: 

– абстрактність як спосіб передачі ідеї чи сюжету. Автор не намагається 

точно передати те, що бачить, а вільно зображує свої переживання та 

настрій від побаченого. 

– використання мінливості фізичних властивостей фарб, підкреслення 

зображеного переживання. Інтуїтивне застосування різних матеріалів 

виражало творчу силу несвідомого як психічної імпровізації. 

– відмова від структурованої композиції. Замість чітких меж та 

розподілу всіх деталей на полотні у цьому напрямку використовується 

недиференційоване поле. 

Розмір полотна завжди відрізнявся визначним масштабом, 



символізуючи простір та необмеженість рамок. 

Рух абстрактного експресіонізму не обмежується лише 

художниками, ідея була підхоплена також фотографами, скульпторами 

та архітекторами. Як і більшість новаторських напрямів, ця течія не 

відразу була прийнята в суспільстві. Навіть через десятиліття 

незвичайний стиль і техніка у багатьох викликає подив, а роботи 

здаються невмілою мазнею звичайної дитини. Проте абстрактний 

експресіонізм поступово охоплює все більше сфер діяльності та активно 

використовується у створенні інтер'єрів. 

Зважаючи на те, що класичні правила побудови композиції у 

створенні інтер'єру замінюються навмисним спотворенням простору, що 

надає йому якоїсь гострої химерності і навіть гротескності. 

Формування інтер'єру з нотками абстрактного експресіонізму – 

створення яскравої життєрадісної атмосфери. Використовуючи 

можливості кольору, форми та вільніше мислення, можна реалізувати 

стильний сучасний інтер'єр, який відрізнятиметься від звичних 

стандартів і подарує яскравіші емоції від перебування в будинку. 

 


