
АРХІТЕКТУРА та ЕКОЛОГІЯ

правильній організації групових елементів ландшафту, організації просторо
вих домінант та візуальних зв’язків між елементами міського середовища. 
Дальній та далекий план візуального сприйняття відображають об'ємно- 
просторові зв’язки в міському середовищі. Для забезпечення комфортних 
умов візуального сприйняття на цих рівнях необхідно врахувати висотність 
забудови чи ландшафтних елементів, що прилягають до порушених територій, 
форми їх взаємозв’язку та співіснування.

ХАОС ЯК СКЛАДОВА СТИЛЕУТВОРЕННЯ В ДЕКОНСТРУКТИВІЗМІ 
В.І. Пономаренко, студент
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Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Актуальність теми. В наш час у дизайні використовують велику 
кількість стилів, що утворилися протягом довгої історії існування людства. 
Одним із стилів, що зараз стає все більш використовуваним при створенні 
проектів дизайну (графічного, промислового, дизайну інтер'єру тощо) став 
стиль деконструктивізм. Він все частіше починає асоціюватися з навколишнім 
середовищем, в якому ми живемо. Актуальним при проектуванні дизайну 
інтер'єрів є використання поєднань у проекціях, що оцінює наш погляд, суво
рих прямих ліній з нерегулярно змінюючи ми поверхнями.

Мети. Проаналізувати поняітя «хаос» як складову стилеутворення в 
деконструкивізмі і визначити формотворчі елементи композиції.

Основні результати дослідження. Основотворчі засади 
деконструктивізму (а саме його характеристики, основні риси та складові -  
хаос, деконструкція, руйнація) як певного стилю в дизайні та архітектурі були 
описані та проаналізовані у багатьох монографіях. Найвідомішою серед су
часних монографій є праця 3. Хадід «Вдивляючись у безодню». Саме в цій 
праці автор намагався якомога більше розкрити суть деконструктивізму, та 
його характеристики.

Основні засади деконструктивізму, та їхня роль були описані французь
ким філософом Ж. Дерріди. Він, критикуючи сучасну європейську свідомість, 
абсолютизував сьогодення, а його історичні витоки вбачав через аналітичне 
розчленування та «деконструкцію».

Таким чином було визначено основні детермінанти стилю 
деконструктивізм: хаос як основа, деконструкція як засіб, руйнація як спосіб.

Деконструктивізм - це стиль, котрий в історії спочатку був відомий як 
напрям в архітектурі 1980-х pp. Загальною моделлю якого послужив 
конструктивізм 1920-х pp. та авангард. Найбільш відомими архітекторами 
цього стилю є К. Пммельблау. 1 Іетер Айзенман, Френк Джері, Заха М. Хадід, 
Рем Кіолхаіс. Даніель Лібескінд. Бернард Тмулле.

Деконструктивізм являється образами в мистецтві, архітектурі, дизайні, 
що виражають хаотичність форми, а саме: руйнацію, деформацію, розшару
вання з зміщенням певних площин, об'ємів відносно одне одного. Вважається,
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що деконструкгивізм був першим зі стилів, котрий взяв хаос за основу тво
рення композиції. Це твердження потребує окремого дослідження, так як такі 
«мальовничі» стилі, як бароко та інші, як називав їх Г. Вельфлін, на його дум
ку, вже несли в собі елементи хаосу.

Явище хаосу як основи пронизую декоструктивізм на його глибинних рівнях.
В деконструктивізмі хаотичність проявляється головним чином через 

особливості даного стилю, через його композиційні прийоми та методи.
Дана хаотичність прослідковується на рівні базисних засобів композиції 

-лінії, плями, площини.
Пляма в деконструктивістських композиціях використовуєгься як акцен

туючий засіб. Тобто за допомогою плями в композиції ще більше 
підкреслюються відокремленість певних частин загальної картини, хаотичний 
поділ на певні одиниці.

Лінія використовується як формотворчий засіб. При наданні лінії хао
тичного руху (гострі кути перетікають у помірні та заокруглені) формується 
характер композиції.

І ілощини займають головне значення, оскільки вони ще більше підкреслюють 
хаотичний рух ліній та акцентуючих плям, об’єднуючи їх. Тим самим, площини 
створюють цікаві композиції, конструкції, форми незвичних образів.

Так звана хаотичність прослідковується навіть у самих рисах стилю:
- поєднання непосднуваного (прямих ліній з пластичними, заокругле

них форм з прямими та гострими тощо);
- порушення та розрив конструкції, її пропорцій;
- конграстність у формах, кольорах, конструкціях.
- самостійність окремих частин конструкцій, що належать загальній 

композиції.
Висновки. Основу деконструктивізму становить хаос, спосіб досягнення 

цієї мети лежить через руйнацію, використовуючи засоби реконструкції та 
деформації. Хаос в деконструктивізмі віддзеркалився в його композиційних 
елементах: лінія; пляма, площина. Хаос можна прослідити в основних рисах 
даного стилю. Хаос являється основою деконструктивізму та пронизує його як 
на глибинних рівнях формування та засобах творення композиції.

Окремого дослідження вимагає пріоритетність використання хаосу в 
різних стилях.

ЗАБУДОВА МІСТА КИЄВА ТОРПВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИМИ 
ТА ОФІСНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

О.П. Попова
Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Складається враження, що в Києві усі лише купляють речі та розважа
ються. колишні великі заводи перебудовуються у ТРІ ],, історичні міста Києва 
забудовуються сучасними комплексами без збереження історичного вигляду 
архітектури, малоповерховий центр забудовується новими багатоповерховими
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМ КИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Проблеми розвитку архітектурного середовища.
2. Містобудування, екологія, територіальне планування.
3. Аркологія як перспективний напрямок інтегрованого розвитку 

архітектури та екології.
4. Промислове, цивільне та транспортне будівництво.
5. Теорія, методика та практика дизайну.
6. Інформатизація архітектурно-будівельної освіти.
7. Екологічний моніторинг, моделювання і прогнозування стану до

вкілля.
8. Практичний досвід застосування інформаційних технологій у ар

хітектурному проектуванні, будівельному конструюванні, будів
ництві та Дизайні.

9. Дидактичні особливості та практичний досвід базової і професій
ної інформатичної підготовки майбутніх архітекторів, будівель
ників, дизайнерів, екологів.

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 
"АРХІТЕКТУРА та ЕКОЛОГІЯ" висвітлюють питання, пов 'язаиі з дос
лідженням взаємодії та взаємозалежності архітектури і екології, з 
модернізацією вищої архітектурно-будівельної та екологічної освіти, 
зокрема, у  плані її комплексної інформатизації.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових та 
педагогічних працівників, практикуючих архітекторів, дизайнерів, ін- 
женерів-будівельників, екологів.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
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