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Загальні положення

Мета і завдання курсу

Мета дисципліни полягає в засвоєнні студентами спеціальних знань з

передпроєктного аналізу, вироблення концептуальної ідеї власної

декоративної композиції та засобів її виконання, які необхідні для їх

професійної роботи та розвитку. Основними завданнями вивчення

дисципліни є:

- формування у студентів системи знань у сфері означеної дисципліни;

- надання їм необхідних знань та практичних навичок в формуванні

авторської пропозиції;

- сприяння творчому розумінню необхідності розробки мистецтвознавчих

проблем та засобів вирішення питань з обраної теми дисципліни;

- сприяння розвитку професійних умінь з презентації результатів розробки

власної пропозиції на обрану тему.

Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності: здатність

аналізувати аналоги виконаних композицій за темою, здатність

методичного опрацювання обраної теми, професійність виконання

графічної подачі проєктної пропозиції та створення макетів.

Програмні результати: розробка власної пропозиції на обрану тему,

затверджену викладачем; професійність виконання декоративної

композиції на задану тему.

Тема 1. Сучасні тенденції. Методи та прийоми створення дизайну

арт-об’єктів для громадських та житлових інтер’єрів

Традиційно дизайн – багатовимірне явище, яке пов'язане з

архітектурним простором та активно взаємодіє з ним. Будучи прогресивним

методом проектної діяльності, дизайн поширюється на багато сфер культури:

об'єктну, інтер'єрну та екологічну, графічну, медійну сфери та дизайн одягу.

Відмінною рисою інтер'єрного дизайну можна вважати орієнтацію на

найінноваційніші, часом тенденційні рішення, а також перевагу роботи з
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формою та сучасними технологіями. В архітектурному середовищі

дизайнерські прийоми та сучасні тенденції здатні змінювати критерії

масштабності, матеріальності, стилю та іноді взагалі розмивають їх межі.

Основною метою використання арт-об’єктів є створення певного

певного емоційно-психологічного стану у глядача, привертання уваги до до

певного простору або ідеї. Крім того, арт-об‘єкти можуть виконувати роль

просторових орієнтирів, або композиційних акцентів.

Важливим при формуванні образу арт-об’єкту є попереднє вивчення

просторової ситуації. Будь-яке включення має бути підпорядковане концепції

оточення, з точки зору масштабу, кольору, стилю, матеріалу. Характер арт-

об’єкту може бути контрастним або нюансним, але обов’язково має

гармонійно сполучатись з оточенням, має бути інтегрованим. Для цього

необхідно вирішити наступні завдання: проаналізувати фактори , що

забезпечують художню цілісність довкілля; виявити діалогові напрямки

дизайну та архітектури; праналізувати методів сучасних дизайнерів;

розробити авторську концепцію інтеграційних напрямків, сформувати

оптимальне сполучення просторових і художніх характеристик арт-об’єкту.

Розглянемо найбільш популярні тенденції у сучасній дизайнерській

практиці з позиції архітектурно-художньої інтеграції. Спираючись на

найбільш універсальні прояви єдності, виділяється кілька взаємопов'язаних

напрямків дизайну: функціонально-раціональний, гуманістичний та

феноменологічний, природно-екологічний, інженерно-технологічний.

Інтеграція природних факторів дизайні відбувається в концептуальному,

мистецькому та конструктивно-технологічному напрямах. Він включає

біоніку, «зелене» середовище і залучення природних матеріалів. Таким

чином реалізується стратегія природності та людяності, яка багато в чому є

антитезою стратегій концептуального чи технологічного напрямку.

Поєднання природи та рукотворності об’єкта забезпечує сприятливе

відчуття у глядяча.
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Тема 2. Передпроектний аналіз засобів виготовлення продукції.,

Визначення художньої ідеї декоративної композиції, вибір засобів її

виявлення

При проведенні аналізу особливостей організації оточення, слід

вивчити насамперед композиційно- просторові характеристики інтер’єру або

середовища, морфологічні складові – масштабність, характер вертикальних

меж, предметна насиченість внутрішнього простору, пропорції простору,

кольорове рішення, матеріали і методи їх обробки, оскільки ці ознаки є

найбільш стабільними. Наступний етап – аналіз стильового рішення і

семантичні характеристики. Далі починається етап пошуку власної образної

ідеї. В пошуку варіанту інтеграції дизайнерського об’єкту в архітектурне

середовище розглянемо традиційні художні фактори: колір та лінія

(мальовнича або графічна); пластика та об’єм (скульптура); слово та

інтонація (літературно-графічна); звук та мелодія (ритм і метр); рух і жест

(механічний або хореографічний), а також відносно нові фактори та види

мистецтва, що розвиваються: кадр (фотографічний та кінематографічний);

цифровий алгоритм (digital).

Сучасні тенденції концептуальної творчої роботи, візуального

звернення чи показу існують в гнучкій динамічній системі, і кожен фактор у

ній може бути виражений різними художніми засобами.

Тема 3.Логіка аналогового та інноваційного

проектування арт-об’єктів.

Незважаючи на велику кількість варіантів інтеграції арт-об’єкта в

архітектурний простір, існують два фундаментальні вектори існування арт-

об’єктів та архітектурно-художньої системи в цілому: функціональний та

художньо-символічний. Функціональний вектор спрямований на створення

об’єктів, де засоби створення художнього образу використані для реалізації

функціональної задачі. Символічний шлях має на меті використання

художніх систем та їх інтерпретацій, демонстрацію авторського стилю

дизайнера та має набагато більш суб'єктивний характер.
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На цьому етапі збираються аналогові прототипи що відповідають

обраній і затвердженій ідеї власного арт-об’єкту, аналізуються з точки зору

просторової організації, кольору і матеріалу, і оформлюються на окремих

аркушах формату А4. Кількість прототипів має складати 20-25 примірників.

Тема 4. Засоби розкриття авторської концепції в дизайні арт-об’єкта

Після того як обраний об’єкт проектування (функціональний або

декоративний, фронтальний або просторовий), слід ретельно вивчити простір,

для якого планується арт-об’єкт. Як було зазначено вище, основні підготовчі

етапи перед проектного аналізу складаються з розгляду загальних

композиційно-просторових характеристик (симетрія чи асиметрія,

пропорційні відносини як в плані, так і у внутрішньому просторі, відкритість

чи замкненість простору), морфологічних складові – масштабність, характер

вертикальних меж, предметна насиченість внутрішнього простору, кольорове

рішення, матеріали і методи їх обробки. Аналіз стильового рішення

передбачає визначення стильової приналежності інтер’єу, виявлення

найбільш характерних елементів демонстрації стилю – пропорції,

архітектурні декоративні елементи, предмети або меблі, текстиль. Дуже

важливим є етап аналізу семантичних характеристик спрямований на

виявлення метафоричних та символічних ідей і образів в дизайнерському

рішенні оточення. За результатами проведеної роботи має бути створена

модель оточення з визначенням всіх характеристик. Значення найбільш

виразних доцільно використати при формуванні власної ідеї арт-об’єкту,

який тоді буде гармонійно інтегрованим в заданий простір.

Опрацювання аналогових прототипів передує етапу розробки ескізів.

Слід надати 4-5 варіантів ескізів власної ідеї арт-об’єкту у вигляді текстової

концепції, скетчів, чорнових макетів, 3D візуалізацій з позначеними

розмірами, кольоровим рішення і запропонувати матеріали.
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Тема 5. Вибір технології виготовлення.

В залежності від обраного простору, за результатами передпроєктного

аналізу формується концепція арт-об’єкту. Визначається його призначення,

габарити, форма, кольорове рішення, матеріал і технологія виготовлення.

Задачі курсового проектування не передбачають використання складних і

небезпечних технологій. Спектр запропонованих методів виготовлення арт-

об’єктів є цілком достатнім.

Папір, картон.

Арт-об’єкти з цих матеріалів можуть мати функціональний, або суто

декоративний характер. Перевагою матеріалу є легка доступність,

пластичність, можливість створювати структуровані поверхні (орігамі), а

також легкість в фарбуванні. Гофрований картон використаний повторно

також займає перші позиції в переліку матеріалів екологічного дизайну.

Використання паперу також в тренді еко-орієнтованих дизайнерів. Цікаві

можливості надає використання тіні від паперових об’єктів з прорізами, або

неоднорідною фактурою.

Дін Хао «Місячний палац» Джонатан Каллан «CV»
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Студия «Vayehi» Світильник Пабло Леман «Digital»

Пластик.

Пластик – надзвичайно цікавий і популярний матеріал. Відносно недорогий,

витривалий до несприятливих погодних умов, високої вологості повітря, а

до того ж придатний для вторинного використання, він став часто

використовуватись для створення масштабних екстер’єрних композицій.

Різноманітність кольорової гами виробів з пластику, легкість обробки,

дозволяє створювати художні композиції як в середені приміщень, так і зовні.

Джон Лаі, павільон «Аттика», США Джеймі Наварро, «Хвиля», Мексика
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SOFTlab, Нью Йорк Джанет Єшельман, Мадрід

Девід Бачелор, Композиція Сара Тернер «Світ без пляшок»
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Текстиль.

Великі можливості матеріалу демонструють дизайнери, які працюють з

текстилем. Майстри використовують різні види текстилю: тканина, вовна,

фетр, нитки, або їх поєднання. Завдяки пластичності, можливостям

складного фарбування, різноманітним фактурам, роботи з текстилю

набувають вражаючої виразності.

Ван Лей, «Натовп», фетр AquaCreations, світильник «Dippa»,
шовк

Металевий дріт.

Вироби з металевого дроту більш довговічні і можуть бути розташовані

як зовні, так і в середині приміщення. Цей матеріал дозволяє створювати

прозорі і надзвичайно легкі на вигляд композиції. Частота перетинань надає

додаткові ефекти схожі на світло-тіньові ефекти, підкреслює об’єм і створює

ілюзію додаткової глибини.
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Мартин Сенн «Спогад» Йейо Ванг «Острови»

Після обрання матеріалу і виконання чорнового макету, виконується

арт-обєкт або в масштабі 1:1, або в зменшеному масштабі, залежно від

розмірів роботи. В кінці семестру на екзаменаційний перегляд мають бути

представлені такі матеріали: аналогові прототипи, концепція арт-об’єкту в

текстовому вигляді, затверджений ескіз і арт-об’єкт.
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