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ТЕНДЕНЦІЇ ВИРІШЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНТЕР’ЄРІВ КЛУБНИХ 
БУДІВЕЛЬ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

Зародження нового стилю, як правило, супроводжується радикальними 
соціально-економічними змінами і художнього світогляду. Є припущення, що рух 
естетичних уподобань громадськості являє собою синусоїдальний процес, який 
характеризується перенесенням естетичних вимог з техніки на самостійне мистецтво 
та навпаки (рис. 1) [2]. Це положення підтверджується кардинальними змінами 
стилістичної спрямованості в архітектурі, що відбувалися протягом радянського 
періоду. Завдяки культурній спадкоємності, кожен новий стиль, засвоюючи досвід 
попереднього, ставав інтелектуально багатшим.

Характер застосування прийомів художньо-декоративної гармонізації 
монопростору видовищної частини клубних будівель (табл. 1) доводить стильову 
спадкоємність певних прийомів. З’ясувалося, що більшість закладених в авангардній 
архітектурі прийомів дістали своє втілення в стилістиці економічного техніцизму. 
Особливістю постконструктивізму, завершального етапу радянського архітектурного 
авангарду, було залучення монументально-декоративного мистецтва у формування 
внутрішнього простору, що максимально розвинулося в пору радянського 
класицизму. І вже в техніцизмі синтез мистецтв зайняв одну з головних позицій при 
формуванні внутрішнього простору на основі функціонального методу. 

З огляду на те, що синтез – структурне явище, яке реалізує закономірності 
стилю у просторі, простежимо його розвиток протягом радянського періоду, в час 
панування конструктивізму, радянського класицизму та технологізму. 

Заперечення декоративізму було продуктом естетичної концепції 
конструктивізму. На основі революційних масових дійств та святкувань виник 
новий вид радянського декоративно-оформлювального мистецтва – агітаційно-
масове мистецтво. Поштовхом для розвитку став ленінський план монументальної 
пропаганди 1918 року. Лозунгова естетика була протилежною завданням 
монументального увіковічення в традиційному розумінні, адже вона передбачала 
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використання мистецтва суто в агітаційно-пропагандистських цілях. Матеріали, 
що використовувалися в  революційній культурі відрізняла гранична скромність, 
художньою цінністю вважалося змістове навантаження. В результаті трансформацій 
ідей синтезу, естетизації техніки виник новий вид творчості – дизайн. Каркасні 
конструкції, пропорціонування є головними інструментами гармонізації простору, 
при цьому національні особливості архітектури нейтралізовано. Отже, можливості 
ідеологічного впливу, які мали твори монументально-декоративного мистецтва, 
в клубній архітектурі не використовувалися. Стіни механічно заповнювались 
репродукціями, плакатами або оригіналами станкових картин. Таким чином, роль 
творів монументально-декоративного мистецтва зводилась лише до ідейного 
збагачення простору (рис.2). 

На етапі панування радянського класицизму (ІІ пол. 1930-их – сер. 1950-
их рр.) широко застосовувалися твори монументально-декоративного мистецтва, 
метою якого залишалась агітаційна пропаганда і конкретизація художнього образу. 
Формою зв’язку з архітектурою був тектонічний синтез, що забезпечував єдність 
функціонального та естетичного, утилітарного та образного, матеріального та 
духовного. Для декору радянського класицизму характерним є використання 
ідеологічно спрямованих символів і національних сюжетів декоративної орнаментики. 

Техніцизм (ІІ пол. 1950-их –1980-і рр.) можна розглядати як повернення 
до ідей радянського архітектурного авангарду. Разом з тим творчі пошуки в 
таких галузях, як художня кераміка, скло, текстиль, дерево, метал, підготували 
ґрунт для піднесення розвитку професійного декоративного мистецтва на новий 
рівень. Конкретність пластичних або живописних художніх творів сприяла 
розкриттю архітектурно-художнього образу будівлі клубу. Зразки декору органічно 
поєднувалися в синтезі з об'ємно-просторовим, конструктивним, композиційним 
рішенням. Також простежуються й інші форми зв’язку з архітектурою. Іноді живопис 
уходить в архітектуру, щоб повністю підпорядкувати її своїм ілюзорним прийомам. 
Стінопис приймає на себе образно-тектонічний зв'язок з оточуючим простором. 
Виникає тенденція до ізольованого існування твору мистецтва. Спостерігається 
також звуження сфери застосування синтезу мистецтв до прикрашання, збагачення, 
конкретизації ідей зображальними засобами.

Залучення монументально-декоративного мистецтва у формування 
інтер’єрів будівель клубних закладів сприяє вихованню моральних, естетичних і 
патріотичних почуттів громадян, становленню національної свідомості. Завдяки 
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синтезу мистецтв інтер’єр володє широким діапазоном зв’язків з духовно-культурним, 
політико-історичним та матеріальним проявами життя епохи. Тому в тематиці творів 
монументально-декоративного мистецтва існує стійка тенденція висвітлення ідеології 
історичних етапів розвитку країни, національної ідеї. Синтетичне формотворення 
повинно рахуватися з фундаментальними національно-народними уявленнями про 
світ, людину, природу, державу, красу. Важливим є пошук нових засобів утілення 
національних традицій у внутрішньому просторі, адже сучасні умови вимагають 
від простору громадських будівель універсальності, можливості перепланування та 
трансформації приміщень, перспективного розширення. 

Актуальність реконструкції та реставрації існуючого фонду будівель клубних 
закладів безсумнівна, адже серед них існує велика кількість пам’яток архітектури. 
Оскільки всі якісні зміни в структурі будівлі стосуються внутрішнього об’єму будівлі, 
важливим є збереження оригінальних авторських рішень.  Модернізація та перебудова 
внутрішнього простору мають ґрунтуватися на дотриманні єдності чи цілісності  
композиції. Внесення в інтер'єр нових елементів, необхідних для організації сучасної 
життєдіяльності, порушує завдання гармонійної ув'язки цих елементів з архітектурою 
пам'ятника. Існує три підходи до вирішення завдання[1, арк.71]: 

•	 підробка під стиль пам'ятника, що межує з фальсифікацією; 

•	 унесення в історичний інтер'єр різко контрастних за стилістикою 
елементів, витриманих у формах підкреслено сучасної архітектури (чим 
більш фрагментарно збереглися художньо активні форми, декоративне 
оздоблення інтер'єру, тим більшою свободою володіє архітектор при 
внесенні в інтер'єр нових елементів, які іноді бувають покликані заповнити 
втрату композиційної цілісності); 

•	 створення сучасних елементів інтер'єру, але разом з тим художньо ув'язаних 
з автентичними елементами пам’ятки. 

Підсумовуючи, зазначимо, що реставрація інтер’єрів будівель клубних 
закладів має спиратися на такі принципи:

•	 відновлення стилістичної єдності на основі методу цілісної реставрації із 
застосуванням реставраційних дій: відтворення, заміна, реконструкція;

•	 відновлення цілісності інтер’єру певної стилістичної спрямованості на 
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основі виявлених прийомів художньо-декоративної гармонізації;

•	 реконструкція інтер’єрів на принципі композиційного контрасту, що 
передбачає поєднання автентичних елементів із сучасними, що різко 
контрастують з історичними.

Усе сказане дає змогу зробити висновок, що протягом радянського періоду 
намітилась тенденція ускладнення форм зв’язку творів монументально-декоративного 
мистецтва з архітектурою. Також суттєво збагатилась їх палітра: площинних, 
рельєфних та об’ємно-просторових творів. Реставраційні дії щодо інтер’єрів будівель 
клубних закладів мають ураховувати стильові особливості, а також нові тенденції 
поєднання автентичних елементів із сучасними.
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Рис 1. Історична траєкторія руху естетичних уподобань[за 2]
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Таблиця 1
Характер застосування прийомів художньо-декоративної гармонізації 

монопросторів видовищної частини клубних будівель 
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Рис. 2. Характер застосування творів монументально-декоративного мистецтва в 
інтер’єрах протягом радянського періоду


