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ми зробимо так, щоб місця було вдосталь для тих хто хоче швидко поїсти 
або ж перекусити.

5. Весняна тераса. Свіже повітря - це важливо. Тому хто захоче посидіти у 
затишному дворику -  це місце саме для нього.

6. Підводний світ -  сектор у якому можна відчути себе на дні океану, 
скуштувати різноманітні рибні страви.

7. Вегетаріанець -  для людей які не вживають м’ясні продукти та 
захоплюються екологічно чистою їжею. Тому ми пропонуємо зробити
>»•<> •Hill »/vi w I up IWIlVtfUJ (UVIIIIIJ ■ у дш.

Кухня -  невід’ємна частина нашого закладу, тому для пришвидшення 
роботи та збільшення замовлень їх буде декілька.

Наш «McDonald's» дивуватиме відвідувачів своєю неоднорідністю, 
яскравістю кольорів, сучасною технікою, бездоганним персоналом, чистотою 
закладу га іншими аспектами які ви зможете побачити у нашому закладі. Щоб 
не шкодити довкіллю для будівництва ми використовуватимемо екологічно 
чисті матеріали та використаємо енергозберігаючі технологій. Ми пропонуємо 
зробити будівлю у стилі «арт-хаос», використовуючи найновіші матеріали, які 
не шкодять людському здоров’ю і безпечні для навколишнього середовища. 
Наш проект гарантує збільшення кількості відвідувачів McDonald's і поширення 
в Україні енергозберігаючого та екологічного будівництва.
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Протягом історії дизайну інтер’єрів завжди був помітний певний зв’язок 
між стилем, який панував, та віяннями суспільства певного часу. Сьогодні дуже 
важко визначити який саме стиль відображає внутрішній стан суспільства, адже 
в ньому панує певна неоднозначність: люди намагаються поєднати 
непоєднуване (розкіш з доступністю, стандартність з оригінальністю тощо), 
тобто для них властивий хаос як такий. Тому саме деконструктивізм, як стиль 
для проектування інтер’єрів, являється актуальним сьогодні, адже він уособлює 
в собі поєднання протилежностей, а хаос проголосив основою світогляду.

Оскільки деконструктивізм, як стиль, з’явився відносно нещодавно, то 
відповідно і наукових робіт стосовно нього небагато. Основний та вагомий 
вклад в дослідженні деконструктивізму зробили архітектори та дизайнери, що 
створювали проекти в даному стилі. Так, наприклад, відомим архітектором 
сьогодення є 3. Хадід, яка у своїй праці «Вдивляючись в безодню» [5] надала 
докладну характеристику стилю деконструктивізм. Саме завдяки її працям та



проектам стає можливим повне розуміння суті цього стилю. Також невелику 
інформацію про деконструктивізм та його особливості надаються в сучасних 
підручниках з проектування дизайну інтер’єрів і історії дизайну та архітектури. 
З поміж них можна виокремити як зарубіжні [3], так, і вітчизняні [2].

Деконструктивізм -  це стиль, іцо спочатку знайшов себе в зовнішній 
архітектурі, але в наш час його все частіше використовують дизайнери та 
архітектори при проектуванні дизайну інтер’єрів. Тому деконструктивізм був 
відомий як напрям в архітектурі 1980-х pp. Загальною моделлю йому послужив 
конструктивізм 1920-х pp. Так на зміну великим ідеалам гармонії, єдності і 
ясності прийшли ідеали дисгармонії, розлому і таємничості. Замість 
досконалості з’являється порушення досконалої форми. Найбільш відомими 
архітекторами цього стилю є К. Гіммельблау, П. Айзенман, Фр. Джері, 3. 
Хадід, Р. Кіолхаіс, Д. Лібескінд, Б. Тмулле.

Вагомим фактором виникнення деконструктивізму стали приховані 
емоції суспільства. Емоціям «хаотичного ряду» -  гніву, страху, відрази -  замало 
місця в затишному європейському способі життя. Чим більш упорядковане і 
коректне середовище оточує людей, тим потрібніші їм деформовані і 
перекошені форми деконструктивізму.

Світоглядною платформою деконструктивізму слугують положення 
сучасного французького філософа Ж. Дерріди, що критикує сучасну 
європейську свідомість та абсолютизує даний час. Вихід Ж. Дерріда бачить в 
аналітичному розчленуванні -  «декоиструкції» історичних витоків [1, с. 147].

Також вважається, що деякі ідеї школи неотомізму-розвитку, які виникли 
в 1879 році з філософії томізму Фоми Аквінського (1226 -1274), фактично 
лягли в основу теоретичних положень деконструктивізму.

Деконструктивізм, на думку Ейзенмана, термін спекулятивний і 
неоднозначний. За його словами: "протягом чотирьохсот років існувало 
прагнення архітектури подолати природу, тепер же актуальна спроба 
відображення в символічній формі подолання знання" [4].

Неоднозначність та суперечливість суспільства сьогодення яскраво 
відображається в рисах деконструктивізму, вони є протиставленнями, що 
панують і в суспільстві також та відповідають віянням майбутнього. А саме, 
риси стилю включають: поєднання непоєднуваного; порушення пропорцій та 
поєднання контрастних кольорів; одночасне використання прямокутних та 
округлих форм: поєднання гіпямих піній ч ппягггииними пяиш пііі лінія;*” (г? 
інтер’єрах такі лінії часто перетинаються одна з одною); всі конструкції є 
самостійними, хоча і входять до складу однієї композиції; враження порушень 
структури; враження порушеної тектоніки.

Гармонійна закінчена цілісність, що відображає картини життя, які 
характерні для традиційної моделі художнього пізнання, протиставляється 
мистецтву сьогодення. Адже зараз мистецтво претендує на зображення 
незакінченого, незв’язного, на усвідомлення багатоликого потоку часу і простору. 
Тобто, людина сьогодні звертається до осягнення самої складності світобудови.
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Саме принцип складності буття відображається в стилі деконструктивізм, в його 
характерних конструкціях, композиційних прийомах тощо.

Актуальним є оригінальний дизайн інтер'єру в стилі деконструктивізм, 
так як з’явилися різноманітні площини стін, зворотна перспектива, нахилені 
будинки, будівлі з хаотично розкиданими вікнами або ж вікна у вигляді вузьких 
щілин та ін. Вся ця різноманітність у сумі породжує оригінальний інтер'єр. 
Завдяки новим можливостям та способам вираження композиційних прийомів, 
деконструктивізм виокремлює себе з поміж інших стилів, що
о ш ч и р п н и в у н и  bw i п р и  п р и с м а к а м  ні і т с р

Деконструктивізм відіграє важливу роль при створенні сучасних 
інтер’єрів, адже він виступає не тільки як стиль для проектування, а є 
відображенням ідей суспільства сьогодення і несе в собі знаковий сенс основою 
якого виступають протиріччя , хаос, свобода самовираження, що приводить до 
нового розуміння гармонії.
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