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ВИКОРИСТАННЯ ГНУТОЇ ФАНЕРИ 
В ЕЛЕМЕНТАХ ІНТЕР’ЄРА 
В СТИЛІ ОП–АРТ

Анотація. Розглянуто гнуту фанеру як матеріал–
приклад застосування стилю оп–арт в дизайні 
інтер`єра. Аналіз елементів дизайну, виготовлених 
з гнутої фанери, виявив композиційні принципи фор-
моутворення об’єктів оп-арту. Визначено, дотри-
мання принципів спонукають сприйняття об’єктів 
дизайну в стилі оп-арт як об’єктів з рухом всередині 
форми.

Ключові слова. Оп-арт, гнутоклеєна фанера, фор-
моутворення, структура, нова форма.

Аннотация. Кузнецова И.А., Арбузова К.М. 
Использование гнутой фанеры в элементах 
интерьера в стиле оп-арт. Рассмотрено гнутую 
фанеру как материал-пример применения стиля оп-
арт в дизайне интерьера. Анализ элементов дизай-
на, изготовленных из гнутой фанеры, обнаружил 
композиционные принципы формообразования объ-
ектов оп-арта. Определено, соблюдение принципов 
побуждают восприятие объектов дизайна в стиле 
оп-арт как объектов с движением внутри формы.

Ключевые слова. Оп-арт, гнутоклееная фанера, 
формообразование, структура, новая форма.

Annotation. Kuznecova I.O., Arbuzova K.M. 
The using of plywood as interior elements in op-art 
style. The bent plywood is considered as an example 
material of application of style of op–art in the interior 
desigf. The analysis of design elements, made from the 
bent plywood found out principles of compositions of 
formation of objects of op-art. Certainly, the observances 
of principles induce perception of design objects in style 
of op-art as objects with motion into a form.

Key words. Op-art, curved plywood, forming, the new 
form.

Постановка проблеми. Гнуто–клеєна фанера 
– актуальний матеріал у середовищі дизайну. Завдяки 
економічності у використанні та не примхливості у за-
стосуванні даний вид фанери ілюструє вироби стилю 
оп–арт з нестандартної точки зору. Об’єкти оп–арту з 
гнутої фанери користуються попитом на міжнародних 
дизайнерських конкурсах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Агостон Ж. розглядав кольорові характеристики ма-
теріалу, основні кольорові системи [1]. Арнхейм Р. 
аналізував композицію, образність, колорит, візуаль-
не сприйняття та інші проблеми [2]. Волкотруб І. до-
сліджував моделювання фанери в основі художнього 
конструювання [3]; Лаврентьев А., Ковешникова Н. 
– історію дизайну, виходячи з теорії; наводять при-
клади застосування гнутої фанери [4,5]; Рутерсвард О. 
– геометричні фігури, побудовані на нездійсненному 
сприйнятті людської перцепції [8].

Цілями роботи виступає аналіз елементів дизайну, 
виготовлених з гнутої фанери, який виявив композицій-
ні принципи формоутворення об’єктів оп-арту. 

Основна частина. Криволінійні форми гнутої 
фанери мали своє застосування у виготовленні фур-
нітури з XVIII ст. Яскравим прикладом у 1840 р. є меб-
лі з клеєної шаруватої деревини фабрики Тонета М. 
[4]. Він використовував для гнуття листи фанери, які 
розрізав на смуги одного розміру паралельно напрям-
ку волокна. Потім варив їх у клею й складав зв’язками 
в шаблони для гнуття. Пізніше для економічності 
та більш швидкого виробництва він сконструював 
шаблони для широких зв’язок смуг, які після гнуття 
розрізалися в поздовжньому напрямку, тим самим за-
безпечувався процес одночасного гнуття декількох од-
накових сегментів. 

До другої світової війни яскравими представ-
никами використання гнутоклеєної фанери були Аал-
то А. та Бреєр М. [4]. Аалто в 1931 р. створив крісло 
Пайміо, чиє сидіння й спинка, сформовані з єдиного 
шматка гнутої деревини, своїми витонченими вигина-
ми передбачали форми сучасного дизайну.

У результаті значних технологічних інновацій 
на початку 1940 р. експерименти з фанерою розпоча-
ли Імси Ч. та Р. [5]. Їхнім першим виготовленням був 
стілець ЛЦВ і крісло Лаунж. У цьому ж напрямку роз-
вивався Дей Р.

В 1952 р., створений Якобсеном А. стілець “Мура-
ха”– серія штабельованих стільців з відформованої фа-
нери з металевим каркасом [5]. Уперше спинка й сидін-
ня стільця були зроблені з одного шматка фанери.

Фанеру як гнучкий матеріал можна віднес-
ти до матеріалу створення об`єктів в стилі оп–арт. 
У застосуванні гнутоклеєна фанера є практичною, 
якісною, незвичайною за дизайном та доступною за 
ціною. Завдяки унікальній структурі вона може прий-
мати будь-яку необхідну форму, що є особливо важли-
вим в оп-арті. 

У попередньому дослідженні авторами статті 
було виведено класифікацію компонентів оп–арту за 
трьома групами: аналітична, оптико–геометрична, 
емоційна [7]. Створені предмети інтер`єру з гнуток-
леєної фанери можна класифікувати за більшістю еле-
ментами аналітичної групи оп–арту (табл. 1). Нижче в 
таблиці вказані прізвища: в другому столбці – автори 
не функціональних об’єктів оп–арту, в третьому – ди-
зайнери меблів. © Кузнецова І. О., Арбузова К. М., 2011
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Об’єкти дизайну з гнутої фанери можна структу-
рувати за композиційними принципами (табл. 2). 

На прикладах з гнутої фанери в композиційних 
принципах вирішення формоутворення елементів 
оп–арту можна акцентувати увагу на ілюзії кольору 
(контрастний, м`який) та фактурі (геометричний 
малюнок). Це пояснюється тим, що, завдяки точці, 

лінії та, особливо, нанесення на них кольору, можна 
утворити певний рисунок. Він буде нести в собі 
всі принципи композиційної форми: симетрію, 
асиметрію, статику, динаміку, метр, ритм, гармонію 
цілого та частин. Кольоровий рисунок сам складає 
форму, незважаючи на вже утворену форму об’єкта. 
Створюється ілюзія нової форми – утворена структура 

 Таблиця 3
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під психофізичним впливом на глядача в новому 
оптичному просторі. 

Завдяки своїм властивостям на гнучку фанеру 
можна наносити рисунок. Такий об’єкт з вигнутими 
формами та з рисунком оп–арту буде прикладом 
застосування одноіменного стилю. 

Формоутворення–це утворення нової структури. 
Структура в оп–арті містить в собі принципи 
композиції: принцип рівноваги форм, принцип 
єдності та супідрядності форми у композиції, принцип 
упорядкованості елементів композиції, принцип 
співрозмірності частин і цілого в композиції.

Можна розглянути дану побудову структури на 
прикладі стола Свіні Р. та Хопкінс Л. з дизайнерської 
компанії Лазеріан (табл. 3). Завдяки числовому 
програмному прорахуванню було визначено стійку, 
міцну форму, беручи до уваги майбутній матеріал 
– гнучку фанеру [9].

Авторами статті було визначено, що форма 
стала уподібненою до багатогранника з усіченими 
кінцями в майбутньому. Тривимірне тіло з кінцями 
багатокутників зазнало трансформації у внутрішній 
формі. Зовнішній вигляд став на кшталт закрученої 
плетеної сітки. Завдяки влучному поєднанню ритму 
та метру досягнена симетрія, але незважаючи на 
визначення терміну динамічність присутня. Основним 
матеріалом у виконанні дизайн–концепції столу була 
гнута–клеєна фанера. Така фанера є рентабельним, 
зручним матеріалом. У застосуванні гнутоклеєна 
фанера є практичною, якісною, незвичайною за 
дизайном та доступною за ціною. Завдяки унікальній 
структурі вона може приймати будь–яку необхідну 
форму, що є особливо важливим в оп–арті. 

Методами дослідження виступали історичний, 
дедуктивний методи, аналіз літератури, порівняння. 

Висновки. Аналіз елементів дизайну, виготовле-
них з гнутої фанери, виявив композиційні принципи 
формоутворення об’єктів оп–арту (таблиця 2). Дотри-
мання принципів спонукають сприйняття об’єктів ди-
зайну як об’єктів з рухом всередині форми. 

Подальший напрямок дослідження. 
Планується визначити співвідношення класифікації 
оп-арту з дизайном інтер’єрів; вплив компонентів оп-
арту на зорове розширення простору у приміщенні; 
застосування оптичних ілюзій для трансформування 
елементів інтер’єру.
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