РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до дипломного проєкту «ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ
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Об’єктом дослідження є виставковий ПРОСТІР.
Предметом дослідження є дизайн інтер’єрів виставкового простору.
Метою дослідження є сучасний підхід проєктування та екологізація у
використанні оздоблювальних матеріалів.
Задачі дослідження:
1. Дослідити історію виникнення виставок та розвитку виставкових
павільйонів;
2. Провести аналіз існуючого світового та вітчизняного досвіду проєктування
виставкових центрів, залів, павільйонів;
3. Проаналізувати нормативно-правову базу проєктування виставкових
приміщень;
4. Розглянути об’ємно-планувальну та функціональну організацію виставкових
просторів;
5. Обґрунтувати концепцію проєкту;
6. Розробити пропозицію дизайн-проєкту виставкового простору.
Методи дослідження:
-

загальнонауковий: аналіз та аналогія світового та вітчизняного досвіду

проєктування;
-

історичний метод вивчення;

-

теоретичні: метод формалізації, вивчення джерельної бази;

-

емпіричний: порівняння світового та вітчизняного досвіду проєктування;

-

моделювання: постановка задачі, вибір та дослідження моделі.

Очікуваний результат. Дизайн-проєкт виставкового простору з розрахунком
необхідних

оздоблюваних

матеріалів,

освітлювальних

обладнання, розробкою функціональних зон.
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ВСТУП
Актуальність теми полягає в сучасному підході проєктування виставкових
просторів з долученням екологічних матеріалів, що матиме позитивний вплив на
навколишнє середовище. Відхід від нудного дизайну років СРСР та активна позиція
еко-будівництва приміщень громадського призначення з урахуванням новітнього
стилю й народних традицій, комфорту та функціональності проєктування.
Об’єктом дослідження є виставковий простір.
Предметом дослідження є дизайн інтер’єрів виставкового простору.
Метою дослідження є сучасний підхід проєктування та екологізація у
використанні оздоблювальних матеріалів.
Задачі дослідження:
1. Дослідити історію виникнення виставок та розвитку виставкових
павільйонів;
2. Провести аналіз існуючого світового та вітчизняного досвіду проєктування
виставкових центрів, залів, павільйонів;
3. Проаналізувати нормативно-правову базу проєктування виставкових
приміщень;
4. Розглянути об’ємно-планувальну та функціональну організацію виставкових
просторів;
5. Обґрунтувати концепцію проєкту;
6. Розробити пропозицію дизайн-проєкту виставкового простору.
Методи дослідження:
-

загальнонауковий: аналіз та аналогія світового та вітчизняного досвіду

проєктування;
-

історичний метод вивчення;

-

теоретичні: метод формалізації, вивчення джерельної бази;

-

емпіричний: порівняння світового та вітчизняного досвіду проєктування;

-

моделювання: постановка задачі, вибір та дослідження моделі.
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Очікуваний результат. Дизайн-проєкт виставкового простору з розрахунком
необхідних

оздоблюваних
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обладнання, розробкою функціональних зон.
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ПРОЄКТУВАННЯ ВИСТАВКОВИХ
ПРОСТОРІВ
1.1 Історіографія розвитку виставкових павільйонів у світі.
Виставка має глибоке коріння, які можна простежити від ярмарків самого
початку часів. Біблійний пророк Ізекііль свідчить про ярмарках і ринках Тіра,
фінікійського міста на Середземному морі. Стародавні греки говорять про ярмарках,
які проводилися у зв'язку з їх знаменитими Іграми.
Спочатку відносини між виробником і споживачем налагоджувалися на
звичайних базарах, які поступово перетворилися на своєрідні інформаційні центри
національного і навіть міжнародного масштабу, з яких просте спілкування у вигляді
караванних і морських шляхів поширювалося по всьому світу. Поступово об'єктами
договору стали чітко реалізовані принципи взаємовідносин, що в свою чергу призвело
до нового рівня торгівлі - ярмарки. Оскільки люди почали обмінюватися продуктами
своєї праці, необхідно було стимулювати інтерес до створених товарів, що слугувало
стимулом для розвитку виставкової діяльності. Ярмарки були результатом дії закону
попиту та пропозиції, усвідомлення необхідності взаємодії з громадськістю.
Протягом історії біржі були основним важелем для торгівлі. Перший в Європі
ярмарок відбувся в 629 році в Сен-Дені (Франція). Середньовічні ярмарки, що
влаштовувалися у великих торгових центрах, були пов’язані з важливими
релігійними святами і перебували під егідою церкви, а згодом — князівської та
королівської влади. У середні віки товарів було мало, а торгівля між різними
економічними районами була небезпечною справою, оскільки транспорт пов’язував
із великими ризиками, що заважало розвитку обміну. Не було жодних правових
підстав, а численні збори, які стягували феодали при вході на їх територію,
перешкоджали розвитку торгівлі. Фондові ринки подолали ці перешкоди в міру
покращення. Порушення справедливого світу суворо каралося. Для захисту торгових
угод і безпеки торгівлі було введено спеціальний закон про справедливу торгівлю.
У першій половині 12 століття, з 1150 по 1300 роки, розважальні ярмарки
процвітали в Шампані , яка була на перетині європейських торгових шляхів з півдня
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на північ та схід на захід. Великі ярмарки демонстрували найрізноманітніші імпортні
товари з навколишніх регіонів і відігравали важливу роль в економічному житті країн.
Фондові біржі поступово ставали центрами міжнародного значення, створювалася
система з необхідними складовими торговельної системи - доками, складами,
посередниками, нотаріусами, комерційними агентами, змінювалася.
У фазі зародження капіталістичного способу виробництва - XVI, XVII і перші
шість десятиліть XVIII століття - фондові біржі набували все більшого значення. В
епоху монополістичного капіталізму в 16 столітті виникли товарні біржі, де
укладалися щоденні договори купівлі-продажу на відвантаження товарів за зразками,
марками і стандартами. Товарні біржі призвели до проведення аукціонів у Лондоні,
Ліверпулі, Амстердамі та Нью-Йорку. Вони укладали угоди на великі суми і досі
зберігають деяке значення в міжнародній торгівлі хутром, немитою вовною, чаєм і
тютюном.
Промислова революція середини 19 століття змінила Східну Європу. Соціальні,
культурні та політичні зміни призвели до народження нового явища: виставок
товарів. Величезний попит на нові ринки масового виробництва змусив багато країн,
особливо Францію та Англію, створити можливості для демонстрації товарів своїх
виробників та встановлення міжнародних торговельних відносин. Особливо помітні
зміни були у Великобританії. Великобританія стала «світовою майстернею», а
необхідність доступу до величезних світових ринків стала вирішальною для
виживання країни як індустріальної країни. Запозичивши у сусідньої Франції, де з
1798 року проводилися національні ярмарки, британці під керівництвом принца
Альберта в 1849 році вирішили, що ярмарок є єдиним способом закріпитися на
світовому ринку. Так, у 1851 році народилася «Велика виставка промислових виробів
усіх народів», також відома як виставка «Кришталевий палац».
Нове суспільно-історичне явище, перша всесвітня виставка, створила нову
архітектурну форму зі знаменитим Кришталевим палацом, в якому мистецтвознавці
вбачали

початок

сучасної

архітектури

і

чиї

сучасники

розповідали

про

неперевершену казку. Структура.
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Проект виставкового павільйону створений за ідеєю Джозефа Пакстона . Автор
цієї ідеї не архітектор, а садівник. Він використав свій досвід використання скла та
металу як будівельних матеріалів при будівництві теплиць при будівництві
Кришталевого палацу в Гайд- парку. Вперше звели будівлю з одним великим
прозорим захисним кожухом. Для дизайну виставкового залу було розроблено
спеціальний макет, який став прототипом для наступної будівлі такого ж
призначення.
London Expo стала віхою в розвитку виставкової індустрії не тільки тому, що це
була перша світова виставка, а й тому, що ввела новий тип архітектурної споруди:
виставковий павільйон.
В. В. Стасов привіз до Англії піонера нового руху і побачив у Кришталевому
палаці прототип архітектури майбутнього, нове диво світу, що включає «скорботні
єгипетські піраміди мертвих і піраміди мертвих». Колізей римлян». Лондонський
гігант був створений, щоб об’єднати всі нації світу, щоб побачити все, що створило
людство, прекрасне, вражаюче, для всіх їхніх цілей. Велика мета породила велике
виробництво.
Через два роки після закриття Кришталевого палацу в Нью-Йорку в 1853 році
відбулася друга Всесвітня виставка. Його павільйон був інтерпретацією твору
Пакстона .
Виставки йдуть одна за одною, але за десятиліття нові виставки приносять лише
кількісні зміни. Форми, методи відображення залишилися незмінними. З точки зору
архітектури, нічого особливого вони не виробили. Починаючи з Кришталевого
палацу, усі виставкові павільйони отримали палацовий вигляд. Їх називали – палац
землеробства, палац електрики тощо.
Особливістю Віденської всесвітньої виставки 1873 року був поділ на окремі
виставкові будівлі. Вся виставка знаходиться в Пратері .
Архітектор Фішгрет створив комплекс, з’єднаний 907-метровою кільцевою
розв’язкою. Архітектурно виставка у Відні цікава тим, що це перша поява
виставкового комплексу. Було багато окремих павільйонів, де країни-учасниці
демонстрували свої досягнення.
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Всесвітня виставка 1889 року відкрила нову яскраву сторінку в історії
всесвітніх виставок – подарувала світу Ейфелеву вежу. Ця металева споруда
заввишки 300 м, яка згодом стала символом Парижа, по праву вважається другою
екстраординарною виставковою будівлею після Кришталевого палацу. Сталь на
заміну чавуну отримала права як будівельний матеріал. Інженер Густав Ейфель
використовував сталь як матеріал для будівництва своєї вежі. Ейфелева вежа стала
надзвичайно популярною своєю красою і абсолютно новим дизайнерським рішенням,
ставши поворотним моментом в історії сучасної архітектури.
Іншим новим типом будівлі, представленим на цій виставці, був Палац машин
архітектора Дюбера та інженера Контамена . Елегантний дизайн підлоги дивує своєю
легкістю. Ці дві структури встановлюють нові стандарти в будівництві.
Перші виставкові транспортери (омнібуси) з'явилися під час першої всесвітньої
виставки в 1851 році. Пізніше на виставці в Чикаго (1893 р.) були використані перші
використані «рухомі прогулянки», які переміщали до 10 000 відвідувачів на день на
рухомій прогулянці. Виникла проблема з втомою відвідувачів. Організація
рекреаційних просторів привела до появи цілісної індустрії розваг. З’являються
театри, ресторани тощо.
На початку 20 століття окрім міждисциплінарних світових виставок
організовувалися й спеціалізовані виставки. У всіх країнах відкрито виставки
ремесел, нових будівельних технологій, архітектури, конструкцій та будівельних
матеріалів.
З другої половини 19 століття в Україні регулярно проводяться великі
промислові та сільськогосподарські виставки. Перша виставка відбулася в Одесі в
1820 р. Подібні виставки проходили в Москві, Петербурзі, Києві, Харкові, Нижньому
Новгороді та інших містах.
Особливою популярністю користувався щорічний ярмарок у Нижньому
Новгороді. Найцікавішим об'єктом виставки в Нижньому Новгороді 1898 року
одноголосно була визнана Шуховська водонапірна вежа . Він також спроектував
металеві конструкції основних виставкових павільйонів.
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Особливістю виставки 1913 року є певні принципи планування. Територія
Троїцького базару була зарезервована для Київської експозиції 1913 року. Складний
рельєф визначав розташування павільйонів на терасах. Столичні павільйони
побудовані в строгому класичному стилі за проектами архітекторів Ф. Е.
Вишневського, М. О. Шехоніна , В. В. Городецького. Місто розваг включено в
облаштування виставки. Організація спецтранспорту дала можливість широкого
відвідування ярмарку. У рамках виставки відбулися збори акціонерних товариств усіх
філій у різних районах Києва.
У проектуванні та будівництві виставкових павільйонів були задіяні всі знатні
архітектори та будівельники кінця XIX - початку XX століття. Світові промислові
виставки сприяли розвитку будівельних технологій. Багато будівель і виставкових
павільйонів є одними з найкращих зразків інноваційної архітектури.
Кришталевий палац Джозефа Пакстона в Лондоні і Ейфелева вежа Олександра
Густава Ейфеля в Парижі стали символами всесвітніх виставок.
1.2. Закордонний досвід проєктування дизайну інтер’єру виставкових
просторів.
Дизайн інтер’єрів закордоном має сталий розвиток, що каже про високий рівень
проєктування приміщень громадського призначення. Практично необмежені технічні
можливості, величезний арсенал виражальних засобів і матеріалів надали змогу
архітекторам та дизайнерам інтер’єру втілювати найсміливіші ідеї. Чимале значення
у створенні концепції помешкання та подальшому його облаштуванні відіграє
філософська складова, яка, у свою чергу, відображає захоплення власника. [4, с. 173]
Яскравим прикладом архітектурно-дизайнерського рішення закордонного
досвіду є виставковий центр ділового району Лунган, що розташований в
м.Шеньчжень в Китаї (рис.1.2.1-рис.1.2.).
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Рис.1.2.1. Міжнародний виставковий центр Шімао, м.Шеньчжень, Китай

Архітектура будинку поєднує сучасність з традиціями: спіральна висхідна
архітектурна форма разом з прозорим світлодіодним екраном сформувала туманне
паперове полотно, на якому зображено пейзажні картини з національною родзинкою.
Навісні частини поверхів утворюють своєрідний сад на кілька рівнів, що
перегукується з навколишнім середовищем.
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Рис.1.2.2. Схема благоустрою та розріз виставкового центру в Китаї.

Рис.1.2.3. План 1-го рівню, перелік приміщень: 1.Передпокій, 2. Рецепція, 3.Конференц-зала,
4.Бар, 5.Сантехнічне приміщення, 6.6-тикутна зала денного освітлення, 7.Кімната зберігання,
8.Багатофункціональна виставкова зала, 9.Виставкова зала макетів з планами.
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Рис.1.2.4. План 2-го рівню, перелік приміщень: 1.Зона відпочинку, 2.VIP кімната, 3.Головна
виставкова зала, 4.Сантехнічне приміщення, 5.Оглядова тераса, 6. 6-тикутна зала денного
освітлення.

Рис.1.2.5. План 3-го рівню, перелік приміщень: 1.Тематична виставкова зала, 2.Зала переговорів,
3.Концеренц-зала, 4.Офісне приміщення, 5.Художня виставкова зала, 6. 6-тикутна зала денного
освітлення, 7.Сантехнічне приміщення, 8.Оглядова тераса.
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Головний виставковий простір (рис.1.2.4) розташовується на другому поверсі
та має назву «Кришталева виставкова зала». Ця зала відображає художній тон
публічного відкриття. Ландшафтна тераса, яка йде за віддаленням будівлі, являє
собою «Багатошаровий сад», метою якого є створення вдрукованих від прогулянок
по повітряному саду та формування продовження внутрішнього та зовнішнього
характеру будівлі.

Рис.1.2.6.Вид на Кришталеву виставкову залу в нічний час

«Спіральна структура» використовує двошарову систему для навісних стін,
внутрішня частина якої відповідає функціональному компонування, зовнішня форма
навісної стіни розташована консольно, а середня порожнина – це екран із вбудованою
мультимедійною системою.
У денний час скляні фасади виставкової галереї на сонці мають чистий та
елегантний вигляд, як рисовий папір, виглядає так мирно та велично. У сутінках
(рис.1.2.6) - будівля і небо виблискують разом, а коли опускається завіса ночі, навколо
будівлі кружляють чудові, динамічні пейзажні картини, що виглядають такими
грандіозними та захоплюючими; вночі режим м'якого прожектора змушує будівлю
злитися з природою, виглядаючи тихо та спокійно.
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Рис.1.2.7.Інтер’єр вестибюлю на першому поверсі

Інтер'єр виставкового центру має футуристичний напрямок стилю, про що
характеризують лаконічність та освітленість приміщень.
Приміщення вестибюлю (рис.1.2.7) виконано, як і весь інтер’єр, у світлих тонах.
Кольоровим акцентом стала текстура дерева, яка використана в рельєфній інсталяції,
що розташована на стелі, а також задіяна в певних предметах інтер’єру.

Рис.1.2.8.Інтер’єр приміщення першого поверху №9
19

Виставкова зала макетів з планами (рис.1.2.8) має суто сучасний стиль.
Панорамні вікна додають приміщенню відчуття свободи в просторі. Глянцева
підлога, плавність у формах предметів інтер’єру відповідають футуристичному
стилю.

Рис.1.2.9. 6-тикунта виставкова зала.

6ти-тикутна виставкова зала, що розташована на 2-му поверсі центру має
інсталяцію, яка є продовженням стелі 1-го поверху. Відсутність гострих повністю
притаманне футуризму. Усе це додає інтер’єру певної легкості та своєрідної
невагомості.
Наступним прикладом світового дизайн-рішення виставкових центрів є
виставкова зала світла, що розташована в Пекіні (рис.1.2.10.)
Фасад будівлі має оригінальний вигляд. Сталеві пластини, що начебто
огортають екстер’єрну частину павільйону, розташовані під певним кутом. Таке
дизайн-рішення вказує на динамічність та роль світла в проєкті. Тобто в залежності
від розташування сонця, його проміння кожного разу створює нове оформлення
фасаду.
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Рис.1.2.10. Виставкова зала світла, Пекін

Натхнення на створення інтер’єру прийшло до дизайнера завдяки саме
сонячному промінню, яке проникло всередину приміщення і начебто поділило його
на дві частини. Тому залі притаманні два основних кольори: чорний та білий, які й
використовуються для зонування. Кордон ахроматичних тонів в інтер'єрі збігається з
межею природного проміння світла, у результаті створюються ідеальні умови для
прояву світлового ефекту ламп SERIP у будь-який час доби. [33] (рис.1.2.11).

Рис.1.2.11. Використання ахроматичних кольорів в дизайні виставкового павільйону
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Чорна зона (рис.1.2.12) виділяє лампи фірми Serip незвичайної форми, аби
показати максимально світло та цінність об’єктів. Біла зона показує лампи
дивовижних форм, які має унікальною ручною працею.

Рис.1.2.12. Планування виставкової зали: 1.Вхід у зал, 2.Стенд з настінним світильником,
3.Стенд зі світловою коробкою, 4. Бар, 5.Виставкова зала, 6.Сервісний стіл, 7. Проєктний
відділ, 8.Кімната для зустрічей, 9.Офіс, 10.Жіночий санвузол, 11.Чаловічий санвузол,
12.Роздаточна кімната, 13.Архітектурний вигляд.

Крім того, акцентною увагою інтер’єру є сірі стіни, які межують між зонами і
таким чином, створюють окремі області в просторі (рис.1.2.13). За думкою
дизайнерів, світильники на цих стінах мали з’явитися світі казок, тому біля ламп
розташовані також й картини, які максимально охарактеризовують той чи інший
об’єкт.
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Рис.1.2.13. Стіни, що межують між двома зонам
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1.3. Вітчизняний досвід проєктування дизайну інтер’єру виставкових
просторів.

Рис.1.3.1. Конгресно-виставковий центр «Парковий». Фасад

Конгресно-виставковий центр «Парковий» – це сучасний та унікальний
комплекс, що поєднує в собі інновації, стиль та репутацію одного з кращих івентмайданчиків столиці для різних видів заходів: виставки, конференції, конгреси, круглі
столи, форуми, презентації, семінари, концерти та приватні заходи [7](рис.1.3.1).
Екстер'єр будівлі нагадує стовбур та крону дерева, що символізує єдність
світобудови. Цей елемент дизайну наче огортає основний фасад будівлі і цим додає
певного затишку.
Виставковий центр знаходиться в м.Київ, а саме у парковій зоні. Це пояснює
нетиповий екстер’єрний дизайн. Поєднання з навколишнім середовищем.

Рис.1.3.2. Хол виставкового центру Парковий
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Рис. 1.3.2. Конференц-зал Паркового

Рис.1.3.3. Спільний робочий смарт-простір з лаунж-зоною

Рис. 1.3.4. Літня тераса під відкритим небом

Рис.1.3.5. Великий майданчик на криші для
проведення заходів під відкритим небом
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Ри.1.3.6. Виставкові зали Паркового

Парковий має 2 великі виставкові зали (на 2000 і 1300 кв.м.), 26 конференцкімнат (на 40, 50, 70, 95 кв.м. кожна), спільний робочий смарт-простір з лаунж-зоною,
конгресно-концертний зал, літню терасу з прекрасним видом, великий майданчик на
криші для проведення заходів під відкритим небом, та окремий холл з терасою та
панорамними вікнами (рис.1.3.2-рис.1.3.6) [7].
Всі конференц-зони обладнані професійним сучасним мультимедійним
обладнанням і рухомими перегородками, що дозволяє трансформувати будь-який
простір у необхідні розміри. Всі майданчики оздоблені декором, меблями та
обладнанням преміальних брендів: конференц-меблі від Giorgetti і Poliform,
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сантехніка Villeroy and Boch, управління кліматом Siemens, wi-fi мережа побудована
на обладнанні Cisco [7].

Рис.1.3.7. Черга в Пінчук Арт Центр

Вже понад 10 років Пінчук Арт Центр (рис.1.3.7) є одним із найпопулярніших
місць серед киян та гостей міста. Одна з наймасштабніших творчих платформ в
Україні демонструє безліч різноманітних проектів, оригінальних ідей, які цікаві
молоді. У цьому місці доступно показано суть сучасного мистецтва, соціальні та
інтелектуальні посили у суспільство [35].

Рис.1.3.8. Виставкові зали Пінчук Арт Центру
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Рис.1.3.9. Галереї та виставкові зали Пінчук Арт Центру

Пінчук Арт Центр також розташований в м.Київ. Виставковий центр
знаходиться в історичній будівлі та займає 5 поверхів. Нижні чотири поверхи мають
виставкові зали, галереї, відоінталяції (рис.1.3.8-1.3.9).
Дизайн інтер’єру має мінімальну кількість меблів, що дозволяє проводити в
центрі виставки на будь-який лад. Зазвичай, це не стандартні інсталяції. Які мають
глибокий сенс. Тобто стиль інтер’єру – мінімалізм – влучно обраний для
використання приміщень під усі види виставки.

Рис.1.3.10. Кафе під дахом
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Під дахом будівлі знаходиться кафе із панорамним видом на місто (рис.1.3.10).
One Love Coffee вважається візитівкою Пінчук Арт Центру. Часто тут проводять різні
заходи: лекції, семінари і навіть вечірки. Відвідувачі закладу можуть випити смачну
каву та пообідати [35].
Висновки до 1-го розділу.
1. Хоча ярмарки та виставки існують вже майже два тисячоліття, донедавна не
було серйозного розуміння їхньої зміни ролі та можливостей розвитку. Між тим, ці
зміни якимось чином відбулися від виставок і ярмарків, що проводилися в торгових
центрах Близького Сходу в перші століття християнської ери до перших століть
християнської ери.
У розвитку виставкової діяльності можна виділити три етапи:
- Перший етап визначається періодом від першої згадки про перші виставки та
ярмарки до кінця 18 – початку 19 ст. У той час основною метою ярмарків був
продаж товарів, хоча тоді організатори мали чітке уявлення, що ці заходи є
«центрами попиту» та місцем регулярних зустрічей продавців і постачальників,
які не тільки купували, а й також купив Продам. ознайомитися з продуктом;
- другий період можна датувати XIX - останньої третю XX століття, коли
відбулося виділення торгово-промислових виставок як самостійного явища в
діловому світі з чітко вираженою цільовою орієнтацією на показ і демонстрацію
в дії товарів (послуг) з метою ознайомлення потенційних покупців з
можливостями виробників і постачальників.
- Сьогодні, звичайно, ця роль виставок є домінуючою, але вже можна говорити
про появу та початок третьої фази розвитку виставкової діяльності. На
сучасному етапі виставка є одним із чинників, що впливають на формування
життя суспільства у третьому тисячолітті. Тактика і стратегія роботи на
фондовому ринку все більше перетворюються на наукову дисципліну, яка
об’єднує пошук шляхів завоювання нових ринків, дослідження ринку,
конкуренцію, психологію спілкування та ділового партнерства та багато інших
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аспектів сучасної співпраці в принципово новий продукт. з урахуванням
реалістичних і не завжди сприятливих умов.
У практиці Всесвітньої виставки повною мірою сформувалося визначення
сучасної

експозиції

–

інтегрована

з

новими

технологіями,

гнучка,

конкурентоспроможна, сервіс- орієнтована . Аналіз статистичного матеріалу показав,
що обсяг біржової діяльності неухильно зростає: збільшується загальна кількість бірж
і частка міжнародних бірж. Все більше людей і організацій залучаються до
виставкового

бізнесу,

інтенсивно

розвивається

міжнародна

виставкова

інфраструктура.
2. Проаналізовано досвід зарубіжного проєктування. Виставкові простори
закордоном мають певну структурованість у створенні дизайну інтер’єру. Кожен
дизайн-проєкт має свою особливість та витонченість та гармонує не лише зсередини,
а й з навколишнім середовищем.
3. Вітчизняний досвід розвинений не так добре, як світовий, але починає
розвиватися саме у цікавому проєктуванні дизайну інтер’єрів. Хоч в Україні і
небагато дійсно вагомих проєктів серед дизайну, але це лише початок, розвиток якого
стрімко зросте уверх в найближчому майбутньому.
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РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНТЕР’ЄРІВ ВИСТАВКОВИХ ПРОСТОРІВ
2.1. Нормативно-правова база проєктування виставкових просторів.
Для проєктування виставкового простору необхідно дотримуватися певної
нормативно-правової бази, в основі якої лежать такі документи:
1. ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення»
2. ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди»
3. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»
4. ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно – видовищні та дозволлєві заклади» Згідно
ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення»

2.2. Об’ємно-планувальна та функціональна організація виставкових
просторів.
Проектування виставкових комплексів , галерей та залів має врахувати ряд
вимог , які представлені цим типам будівель у всьому світ . Вони включають :
• Доступність вхідних груп , які дозволяють доставляти великогабаритні
вантажі безпосередньо на виставкові зали .
• Вдумлива інфраструктура ( конгрес- хол , стаціонарні конференц - зали ,
приміщення для зберігання цінних речей , конференц- зали , ресторан швидкого
харчування продукти харчування , шафи та туалетні кімнати , системи кондиціонер ).
• Дизайн і архітектура рішення , які могли б задовольнити

організаторів

виставки найрізноманітніший видів .
• Можливість поділу залу рухомими перегородками для реалізації більше
одного заходу .
• Здатність статі витримувати надвисокі навантаження.
• Високі стелі дозволяють розвантажувати потужними автокранами великі
експонати в павільйонах і будувати багатоповерхові виставкові стенди .
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Існуюча світова дизайнерська практика проектування виставкових комплексів
, галерей та зал диференціює прийом архітектурної

композиції за

чотирьох

будівельних систем :
• Централізовано ( всі приміщення зосереджено в одній будівлі );
• Блокової (споруди різного призначення являють собою окремі блоки);
• Павільйон ( основні групи споруд розташовані в окремих будівлях );
• Змішані ( можливо підключення різніх систем)
У структурі виставкового павільйону включені ті основні групи приміщення ,
як у музейних будівлях : приміщення, що обслуговують відвідувачів, експозиційна
зона, адміністративні та службові приміщення. Сховища в виставкових центрах
невеликої ємності і не відіграють тієї ролі, яка належить фондам в музеях.

У

вестибюльну групу входять: гардероб, екскурсійне бюро, кіоски, інформаційний
центр, туалети. Біля вестибюля знаходяться місця відпочинку і буфети. Конференцблок для культурно-освітньої роботи нерідко знаходиться в окремому місці і з своїм
входом. Група адміністративний приміщення ( приймальня , управління, сектор
масової роботи , офіс приміщень та громадських організацій ) оформлений стисло і
обов'язково з натуральним світлом . Службова зона має кухню при кафе та технічний
пункт обслуговування , приміщення інженерного обладнання та приміщення для
обслуговуючого персоналу . Для прийому експонатів робиться спеціальний вхід,
пов'язаний з виставковими залами. Обслуговуючі приміщення по площі складають
приблизно третину від експозиційної площі.
Об'ємно-планувальні рішення постійно працюючих виставочних павільйонів
слід забеспечувати

можливість змін тематики ( універсальне

використання

простору) і кількість експозицій ( гнучка внутрішне планування ) також розширення
будівлі ( включаючи добудови блоків або модулів ). Планування виставкової будівлі
має відповідати тематичному плану , характеру експонатів та дизайну експозиція ,
мати раціональну організацію , звичайно функціональне зонування та зручне
орієнтування для відвідувача.
Розклад руху фіксований відношення приміщення та передбачає обхід тур
експонатів в логічному порядку побудови .
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Для орієнтування руху відвідувача

використовуються

засоби візуальний

інформації , а також « візуальна естафета » від великої експоната до наступного
важливого експоната.
У виставкових експозиціях використовують

динамічні засоби передачі:

телеекрани, поліекрана, діафільми з дикторським текстом і звуковим супроводом і
кінофільми, для демонстрації яких на експозиційної площі виправдовуються
імпровізовані зали. Використання таких методів сприяє повніше « розкриття ». змісту
експозиції . Залежно від характеру експонатів визначати методи їх показу Об'ємні
експонати-натурні, статичні або діючі моделі для кращого огляду розміщують на
різних рівнях.
Принцип функціонально вільного внутрішнього

простору

визначає

конструктивне завдання максимального скорочення кількості проміжних опор у
великопрольотних будівлях .
На архітектурну виразність павільйонів впливає вибір огороджувальних
конструкцій, матеріал яких призначається з умов ізоляції експозиційного простору
від впливу зовнішнього середовища.
Висота павільйони він не є суворо регламентованим і визначеним скоріше
загальний задум, ніж розміри експонатів . Виняток становлять виставки великих
машин і будівельні механізми . Висота експозійних приміщення змінюється від 4-5
до 9-12 і більше м. Для службових приміщень використовуватимемо

модуль

планування не менше 6х6м висота 3,3м
Експонати повинні розміщенні та освітлені дуже сприятливо і по відношенню
до обставини , що до 80% інформації відвідувач виставки отримує за допомогою
візуального сприйняття найбільш активною зоною по висоті в вертикальній площині
служить зона між відмітками 0,8-0,9 і 2,5 м від рівня підлоги, вертикальний кут зору
- 27 °, а горизонтальний - 50-55 °. На основі цих параметри встановлені оптимальні
розміри проходів по ширині при односторонній експозиції плоских предметів - 5 м,
двосторонніх - 9 м, а при постановці між ними об'ємні предметів експозиція - 24 м.
Розклад рух відвідувачі та будівництво експозиції на тому ж рівні зліва направо, по
кілька горизонтально - зверху вниз і зліва направо, крім зустрічного рух відвідувачі .
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Експозиція організовується найбільш часто по анфіладним ознакою з
прямолінійним або кільцевих графіком руху, який направляється вигородками з
щитів і експозиційних стендів.
Всупереч цьому від всі раніше розглянуто експоновані будівлі

приміщення

дозволено використання натуральних, змішаних або штучне освітлення .
Натуральний освітлення дизайн верхній ( повний , центральний , окружний - прямий
або спрямований ) або бічні ( односторонні та двосторонні з високим або низьким
розташуванням скління). Області доцільного застосування кожного типу освітлення
в залежності від типу експонатів вказані в табл. Для штучного освітлення
застосовують

системи

загального

рівномірного

розсіяного

освітлення,

периметрального (уздовж експозиції), софітних, спрямованого на експонати. Також
застосовують бічне освітлення від світильників, укріплених на стінах або
перегородках, і, нарешті, місцеве для підсвічування художніх експонатів.
Джерела штучного освітлення дизайн , як правило , приховане , розміщують їх
за будівельними елементів (карнизи, плафони), а якщо таке розміщення неможливо
постачають

відбивачі та розсіювачі . Штучне світло індивідуальне до кожного

експоната так як змінюється від іх світлини , але характеристика насиченості світлом
на рівні 1,5 м від підлога повинна бути не менше 150 лк .
2.3. Специфіка предметного наповнення та рекомендовані оздоблювальні
матеріали.
У США та Європі вже давно при будівництві використовуються екологічно
чисті матеріали і винаходять нові, легко застосовні способи видобутку енергії
(сонячні батареї, вітряні електростанції, тощо). Фінський дизайнер Алвар Ааалто
поєднував національні традиції, принципи функціоналізму й органічну архітектуру,
вміло вписуючи це все в природне середовище [6].
Проблеми культури і екології дуже дотичні, тому що є екологія повітря,
екологія води і так само екологія душі [5, с. 110].
Предметне наповнення виставкових центрів має бути мінімальним через те, аби
можна було якомога більше охоплювати кількість стилів при створенні виставок.
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Локальні виставкові експозиції потребують багато вільного простору та «класичний
дизайн», під який можна підібрати безліч варіантів розташування дизайнерських
експонатів.
Висновки до 2-го розділу.
1. Створено список нормативно-правових документів, за якими слід
проєктувати виставковий простір. Відхилення від норм призведе до некоректного
створення дизайн-рішення з можливими вагомими помилками, що недопустимо у
будівництві.
2. Об’ємно-планувальна та функціональна організація має свої певні правила,
завдяки яким перебування у виставковому просторі буде комфортним як фізично, так
і психологічно.
3. Предметне наповнення не має створювання візуальне навантаження, оскільки
простір має бути комфортним для руху відвідувачів. Крім того постійно змінюючі
експонати мають вільно експортуватись з приміщення в приміщення, що каже про те,
що вільного простору в приміщенні має бути багато.
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РОЗДІЛ 3. ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ ВИСТАВКОГО ПРОСТОРУ
3.1. Вихідні дані.
Для проєктування виставкового простору було обрано двоповерхову будівлю
площею в 1260м2 кожен поверх (рис.3.1.1-3.1.2). Загальна площа будівля займає
2520м2.

Рис.3.1.1. Вихідний план 1го рівню

Перший рівень (рис.3.1.1) має висоту стелі 5м. Конструктивні елементу будівлі
– несучі колони. Демонтаж стін проводиться для комфортного планування
виставкового центру та розширення території. Змінюється конструктив мокрої зони.
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Рис.3.1.2. Вихідний план 2го рівню

Висота другого рівню(рис.3.1.2) також має 5м. Демонтаж стін має більше
більшу площу. Крім того, демонтується певна площа перекриття для створення
вантажного ліфту.
3.2. Об’ємно-планувальні рішення.
Об’ємно-планувальне рішення першого рівню полягає в комфортному
розташуванні 20ти приміщень.
Перепланування припускає 3 зони:
1.

Вхідна зона, що включає в себе санітарні приміщення, хол, гардеробну,

адміністративне приміщення, крамничку та кафе;
2.

Експозиційна зона має виставкові зали та конференц-залу;

3.

Зона персоналу: приміщення відпочинку персоналу, приміщення

зберігання експонатів, технічні приміщення та кімнату прийому та зберігання
габаритних експонатів.
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В приміщенні прийому та зберігання габаритних експонатів монтуєтеся
вантажний ліфт, який має доставляти виставкові елементи на другий рівень.
Загальна проєктуюча площа рівню - 1 185,4м2.

Рис.3.2.1. План після перепланування 1го рівню виставкового центру

Другий рівень також розділяється на три зони:
1.

Зона відпочинку: кафе та санітарна зона;

2.

Експозиційна зона: конференц- та виставкові зони;

3.

Зона персоналу: приміщення для відпочинку персоналу приміщення для

зберігання експонатів та технічне приміщення.
Всього рівень налічує 13 приміщень, перелік який є рисунку.
Рівень має монтаж додаткового санвузлу, а також закладається віконний отвір.
Окрім того, між поверхами йде демонтаж певної площі перекриття, на місці якого
монтується вантажний ліфт з мобільним перекриттям.
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Загальна проєктуюча площа 2го рівню – 1 179,56м2.

Рис.3.2.2. План після перепланування 2го рівню виставкового центру

Зонування першого рівню включає:
1. Транзитну зону;
2. Презентаційну зону;
3. Зону споживання їжі;
4. Адміністративну зону;
5. Лекційну зону;
6. Санітарну зону;
7. Зону відпочинку персоналу;
8. Зону зберігання;
9. Технічну зону;
10. Торгівельну зону.
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Заходячи в будівлю відвідувач спочатку має пройти тамбур, після чого
потрапляє до ходу зі стійкою-рецепцією. Справа від входу розташовується
адміністративне приміщення та гардеробна, зліва – жіночий та чоловічий санвузли.
Підійшовши до стійки-рецепції, можна дізнатись необхідну інформацію та пройти
до крамнички та кафе. Праворуч від кафе починається експозиційна зона.
Відвідувачу пропонується кілька варіантів пересування: пройти у відкриту
експозиційну залу лівіше, у виставкові залу правіше чи прямо потрапити до
лекційної зали. З лекційної зали можна вийти в іншу частину поверху, частково до
інших виставкових приміщень, а також до зони персоналу. Відвідувачі мають
доступ до двох виставкових зал. Персоналу дозволяється рухатись далі: до кімнати
відпочинку для персоналу, приміщення прийому та зберігання габаритних
експонатів (звідти вийти до сходів, доступ до яких має лише персонал, але можливе
використання під час надзвичайних ситуацій), а також до технічного приміщення.

Рис.3.2.3. План зонування 1го рівню виставкового центру
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Зонування другого рівня включає в себе:
1. Транзитну зону;
2. Презентаційну зону;
3. Зону споживання їжі;
4. Лекційну лекцію;
5. Торгівельну зону;
6. Сантехнічну зону;
7. Зону відпочинку персоналу;
8. Зону зберігання;
9. Технічну зону.
Потрапляючи на другий рівень відвідувачі одразу натикаються у два санвузли:
жіночий та чоловічий. Ліворуч від сходів розташовуються по ліву сторону
крамничка-кафе по праву сторону – виставкова зала. Якщо пройти трохи далі, то
прямо знаходиться лекційна зала, а ліворуч відкрита експозиційна зала. Виходячи з
лекційної зали через інший вихід, знаходяться ще дві виставкові зали, в також зона
персоналу, куди відвідувачам вхід заборонений. Зона персоналу включає в себе
кімнату відпочинку для персоналу, технічне приміщення та приміщення зберігання
експонатів, же розташовані сходи для персоналу.

Рис.3.2.4. План зонування 2го рівню виставкового центру
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3.3. Концепція дизайну інтер’єру виставкового простору.
Концепція дизайну інтер’єру (рис.3.3.1.) виставкового простору полягає в
сучасному підході проєктування виставкових просторів з долученням екологічних
матеріалів, що матиме позитивний вплив на навколишнє середовище. Відхід від
нудного дизайну років СРСР та активна позиція еко-будівництва приміщень
громадського призначення з урахуванням новітнього стилю й народних традицій,
комфорту та функціональності проєктування.

Рис.3.3.1. Клаузура

3.4. Предметне наповнення інтер’єру згідно дизайн-проєкту.
Предметне наповнення інтер’єру має мінімальну кількість меблів та модульні
стенди, які за необхідності, можна як додати, так і зменшити кількість. Меблі
виготовлені з натуральних матеріалів, що й передбачає еко-стиль.
Інсталяції, розташовані на стелі, характеризують етно-стиль та додають
затишної атмосфери інтер’єру.
Дизайн меблів відповідає вимогам етно- та еко-стилям.
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3.5. Аналіз оздоблювальних матеріалів згідно дизайн-проєкту.
Стіни мають текстуру ліпнини та виконані з гіпсу, світильники мають
оздоблення з соломи та рогозу. Такий варіант дизайну імпонує етно-стилю та створює
враження перебування в українській хатині. Використання озеленення в кількох
виставкових залах дозволяє відчувати себе серед природи.
Підлога виставкового центру майже всюди з натурального каменю.
Приміщення адміністрації та відпочинку персоналу мають паркетну дошку.
Стеля побілена та має інсталяції з соломи та рогозу у вигляді світильників.
Меблі виготовлені з дерева, деякі мають каркасну основу з легкого бетону.
М’які меблі розроблені зі шкіри та натуральної тканини.
3.6. Авторські розробки.
В роботі був спроєктований ансамбль авторський розробок, який включає в
себе наступне:
1. Фітостіна з нестандартним кріпленням вазонів;
2. Стельова інсталяція з рогозу «Народний шлях»;
3. Світильники «Тепліше за сонце».
Фітостіна з нестандартним кріпленням вазонів виготовлена з гіпсу та має
рельєфну форму, яка допомагає приховати кріплення вазонів до неї. Крім того стіна
оздоблена рогозом, що поєднує її з наступною розробкою.
Розташовується «зелена» стіна на першому поверсі у відкритій експозиційній
залі, де знаходяться картини. Таким чином стіна додає певного залишку й наближення
до природи й української хатини.
Стельова інсталяція з рогозу «Народний шлях» складається з кріплення та
декору. Кріплення має металеву основу. Декор – рогоз, перевернутий до гори дригом.
«Народний шлях» показує шлях, яким можна пересуватися відвідувачам по
виставковому простору.
Інсталяція може асоціюватися з полем з пшеницею. Таким чином символізує
красу життя українців.
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Світильники «Тепліше за сонце» є частиною «Народного шляху» та виконані з
кількох частин:
- Основа, де йде кріплення;
- Плафон;
- Декор.
Особливістю даної розробки є саме її декор. Він доречно підходить до стельової
інсталяції та збирає у себе польові квіти. Таке рішення дозволяє перенестися в
українське поле, таке рідне, красиве й багате квітами.
Висновки до 3-го розділу.
1. Вихідні дані обрані під проєктування виставкового простору з мінімальним
демонтажем перегородок.
2. Об’ємно-планувальне

рішення

дозволяє

розробити

комфортне

та

функціональне планування для використання приміщень під виставковий
простір. Крім того важливе не лише фізичне перебування, а й психологічне.
3. Концепція проєкту дозволяє відійти від застарілого проєктування та
«вижимати» з нього максимум як в плануванні, так і в дизайні.
4. Предметне наповнення в виставковому просторі має бути мінімальним, аби
можна було використовувати приміщення під максимальну кількість
варіантів розташування експозицій.
5. Аналіз оздоблювальних матеріалів підібраний під стиль інтер’єру та має
екологічний напрямок.
6. Авторські розробки створені під проєкт та мають особливий дизайн.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1.

У розвитку виставкової діяльності можна виділити три етапи:

-

Перший етап визначається періодом від першої згадки про перші

виставки та ярмарки до кінця 18 – початку 19 ст;
-

другий період можна датувати XIX - останньої третю XX століття;

-

третій період – ХХ століття- сьогодення.

2.

Проаналізовано досвід зарубіжного проєктування. Виставкові простори

закордоном мають певну структурованість у створенні дизайну інтер’єру. Кожен
дизайн-проєкт має свою особливість та витонченість та гармонує не лише зсередини,
а й з навколишнім середовищем.
3.

Вітчизняний досвід розвинений не так добре, як світовий, але починає

розвиватися саме у цікавому проєктуванні дизайну інтер’єрів. Хоч в Україні і
небагато дійсно вагомих проєктів серед дизайну, але це лише початок, розвиток якого
стрімко зросте уверх в найближчому майбутньому.
4.

Створено список нормативно-правових документів, за якими слід

проєктувати виставковий простір. Відхилення від норм призведе до некоректного
створення дизайн-рішення з можливими вагомими помилками, що недопустимо у
будівництві.
5.

Об’ємно-планувальна та функціональна організація має свої певні

правила, завдяки яким перебування у виставковому просторі буде комфортним як
фізично, так і психологічно.
6.

Предметне наповнення не має створювання візуальне навантаження,

оскільки простір має бути комфортним для руху відвідувачів. Крім того постійно
змінюючі експонати мають вільно експортуватись з приміщення в приміщення, що
каже про те, що вільного простору в приміщенні має бути багато.
7.

Вихідні дані обрані під проєктування виставкового простору з

мінімальним демонтажем перегородок.
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8.

Об’ємно-планувальне рішення дозволяє розробити комфортне та

функціональне планування для використання приміщень під виставковий простір.
Крім того важливе не лише фізичне перебування, а й психологічне.
9.

Концепція проєкту дозволяє відійти від застарілого проєктування та

«вижимати» з нього максимум як в плануванні, так і в дизайні.
10.

Предметне наповнення в виставковому просторі має бути мінімальним,

аби можна було використовувати приміщення під максимальну кількість варіантів
розташування експозицій.
11.

Аналіз оздоблювальних матеріалів підібраний під стиль інтер’єру та має

екологічний напрямок.
12.

Авторські розробки створені під проєкт та мають особливий дизайн.
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