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відсутні фундаментальні праці присвячені даній темі, то постає надзвичайно цікаве поле для всебічного 
дослідження. 
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ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ОБ’ЄКТІВ В ТЕХНІЦІ ГАРЯЧОЇ ЕМАЛІ ЯК ХУДОЖНЬОЇ ДОМІНАНТИ ІНТЕР’ЄРУ 
 

Мистецтво гарячої емалі має більш ніж трьохтисячну історію і з кожним еволюційним витком 
розвитку людства згадана техніка удосконалювалась та збагачувалась новими технологічними та 
художніми прийомами. Зважаючи на відкриття у галузі хімії ХХ століття відбулось значне здешевлення 
матеріалів, яке сприяло зацікавленню та приходу у дану царину монументалістів, живописців, графіків та 
скульпторів [1, с. 19]. Завдяки чому емальовані предмети набули не лише нових виражальних 
можливостей, а й значно збільшились в розмірах, формах та сферах застосування. І хоча гаряча емаль 
відноситься до декоративно-прикладного мистецтва, на сучасному етапі досить часто її утилітарна функція 
відходить на другий план, а естетична складова і образне рішення виробу є пріоритетними. Це можна 
простежити в арт-об’єктах авторства вітчизняних та закордонних художників. Мистецькі предмети 
органічно поєднуються з дизайном та допомагають грамотно організувати простір інтер’єру, створити 
атмосферу, яка буде відповідати світогляду, соціальному статусу і вподобанням споживача. 

До арт-об’єктів можна віднести об’ємно-просторові композиції малих форм, дрібну пластику, 
скульптуру, твори декоративно-прикладного мистецтва, а також формальні речі, виконані в різних техніках 
і матеріалах. 

На теренах України першість у застосуванні гарячої емалі у станкових творах, арт-об’єктах, 
монументальному мистецтві належить Олександру Бородаю. Він реанімував забуту техніку та шляхом 
численних експериментів вивів її на новий щабель розвитку. Серед об’ємно просторових скульптур його 
авторства варто відмітити дракона, який за задумом художника має розміщуватися в інтер’єрі одночасно 
на стелі та стіні (мал.1). Фантастичний звір у висоту сягає 2,5 м. Він виконаний із масивних пластин 
напівовальної форми, що вдало поєднуються між собою. Загальна гама золотава з кольоровими 
акцентами: сіро-бузкової гриви, жовто-помаранчевих крилець, скляних ультрамаринових очей [2, с. 217]. 

З ініціативи О. Бородая та його доньки Ю. Бородай був започаткований І-ий, а згодом в пам’ять Юлії 
ІІ-ий міжнародний фестиваль емалі в Україні, який згуртував вітчизняних емальєрів та художників з інших 
країн. Каталог останнього фестивалю демонструє яскраві експонати арт-об’єктів, які можуть з легкістю 
стати домінантою вишуканого інтер’єру. Художники вміло поєднують гарячу емаль переважно з деревом в 
оформленні, але іноді це буває і сталь, і скло, і гобелен, і навіть цемент. Яскравим проявом застосування 
останнього є робота «Пустеля» київської мисткині М. Луцик (мал. 2) [3, с. 32].  

 

 
 

Мал. 1 Бородай О. «Дракон», 2004 
мідь, емаль, скло, 250 х 80 см 

Мал. 2. Луцик М. «Пустеля», 2013 
Мідь, дерево, цемент, скло, 90 х 87 х 80 см 
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Серед арт-об’єктів, які в інтер’єрі можуть здивувати своєю функціональністю, варто відмітити 
“Валізку з внутрішнім світом» авторства київської художниці М. Томасик (мал. 3). Робота з трьох частин 
поєднується між собою петлями, подібно до віконних стулок. Такий же принцип складень, досить часто 
застосовується в іконах, адже вважається, що ікона – це символічне вікно в гірський світ. У арт-об’єкті 
художниця М. Томасик демонструє як ззовні дерев’яна валіза при відкритті може заграти багатством 
яскравих емалей. Композиція кожної з трьох емалей має посилання до предметного світу і одночасно з 
цим виглядає узагальнено та фрагментами навіть абстрактно.  

 
 

Мал. 3 Томасик М. «Валізка із внутрішнім світом», 2011, 
 гаряча емаль, мідь, дерево, 80 х 40 см 

 
З експонованих на фестивалі робіт звертає на себе увагу вікно з емалями авторства київського 

художника В. Федько. Сама назва «Ходить сон коло вікон» має відсилання до однойменної колискової, а 
кольорова блакитно-синя гамма має паралелі з холодним періодом року – зимою (мал. 4). При розміщенні 
в інтер’єрі дане вікно стає не лише кольоровим акцентом, а й провідником до дещо фантазійного, 
абстрактного початку. Коли робота не має посилання до предметного світу – домінуючі кольорові плями, 
ритми та лінії слугують поштовхом до так званого уявного «продовження» картини. Це продовження у 
кожного глядача буде власним, і залежить від емоційного стану, життєвого досвіду та інших факторів які 
слугують основою до уявного вбачання в абстрактному – суб’єктивно конкретного.  

Серед художників які приймали участь у ІІ-му Міжнародному фестивалі емалі в Україні були 
представники з Іспанії, Польщі, Росії. Проведення таких заходів згуртовує художників з різних країн, які 
займаються цією рідкісною технікою та сприяє обміну досвідом. Один з найбільш відомих міжнародних 
симпозіумів емальєрів проводиться в Угорщині, у м. Кечкемет. Там емаль широко використовується в 
якості оздоблення як в інтер’єрі, так і в екстер’єрі. До прикладу вул. Вілаг на якій все починаючи від назв 
вулиць, вказівників та вивісок є оздоблене гарячою емаллю [4, с. 160].  

 
 

Мал. 4 Федько У. «Ходить сон біля вікон», 2013, гаряча емаль, мідь, дерево, 83 х 58 см 
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З огляду на все вище сказане можемо з впевністю стверджувати, що емаль залишаючись в своїй 
основі сталою в плані технології сотворчості з вогнем, все ж таки в формах перероджується, 
видозмінюється та підлаштовується під потреби часу. Багатство кольорів, яке зберігається тисячоліттями 
не дивлячись на погодні умови, розширює сферу її застосування в екстер’єрі. Варто зазначити, що кожна 
створена творча робота в техніці гарячої емалі існує в єдиному екземплярі, відтворення в копії є 
неможливим, адже залежить від багатьох факторів починаючи від товщини нанесеного слою фарби 
завершуючи терміном випікання, які просто не можливо прорахувати. Саме тому оригінальність кожної 
роботи, функціональність застосування емалі та використання натуральних матеріалів зацікавлюють як 
дизайнерів інтер’єру так і багатьох колекціонерів. І хоча ця техніка не є такою доступною як інші види 
мистецтв, все ж її переваги є очевидними. 

Зараз в Україні мистецтво гарячої емалі опановують молоды художники, адже існує певна кількість 
вищих навчальних закладів, де навчають цій творчій праці. Варто виділити Київський університет імені 
Бориса Грінченка – це єдиний заклад де викладав батько гарячої емалі Олександр Бородай, і в якому 
функції емалі розширились від ювелірних до станкових творів.  

Спеціалізованих виставок, де емальєри можуть презентувати свої роботи не так багато. Зокрема в 
Канаді відбувається щорічний конкурс емальєрів «Colors of cooper», а в Україні свої здобутки художники 
можуть презентувати на бієнале «Сучасне мистецтво вогню України», яке проходить під патронатом 
Національної спілки художників України. Але окрім спеціалізованих, гарячу емаль радо вітають на різних 
міжнародних площадках, для яких це «давнє» мистецтво залишається актуальним та «новітнім».  
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ДИЗАЙН ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК З ВИКОРИСТАННЯМ  
СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
ВСТУП 
У свій час бібліотеки були освітніми центрами, які надавали усім бажаючим користувачам безмежний 

доступ до інформації та знань, але з розвитком технологій бібліотеки втратили своє значення.. Щоб надалі 
вирішувати освітньо-культурні завдання бібліотеки мають бути адаптовані до вимог часу. Це означає 
задоволення найрізноманітніших потреб відвідувачів: від освітніх до соціальних, дозвіллєвих чи навіть 
естетичних. Впровадження цих можливостей є частиною технічного завдання до розробки сучасних 
громадських бібліотек. 

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 
Втрата актуальності бібліотеки, як освітнього центру, вплинула на подальше дослідження 

можливості використання новітніх технологій та електронних пристроїв для локального та віддаленого 
доступу у внутрішньому просторі сучасних громадських бібліотек.  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
На сьогоднішній день вже існує декілька вдалих прикладів адаптації громадської бібліотеки до вимог 

часу. Серед них варто відзначити дизайн проект Нью-Йоркської Публічної бібліотеки - Underground Library. 
Віртуальні полиці у вагонах метрополітена, в якості дизайн рішення, залучили потенційних читачів до 
відвідування бібліотечних філіалів. 

Найпоширенішими послугами у сучасних бібліотеках є послуги, в основі яких лежать сучасні дизайн 
рішення з використанням інноваційних електронних технологій: бібліотечні кіоски з можливістю оренди 
ноутбуків для виконання домашніх завдань, привнесення функцій коворкінгу в організацію внутрішнього 
простору бібліотечного середовища, впровадження технологій самообслуговування у новітніх бібліотеках 
та ін. 

У плануванні внутрішнього простору бібліотеки доцільно розглянути питання реорганізації системи 
обслуговування читачів і зберігання фондів; створення комфортних зон обслуговування з мережею Wi-Fi; 
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