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В художньому оздобленні сучасного інтер'єру велика роль відво
диться творам образотворчого, декоративноужиткового мистецтв, а
також продукції художньої промисловості. Картини, невеликі скульпту
ри, художня кераміка або репродукція, вітражі, мозаїчні панно тощо, як
що вони знаходяться на відповідному місці й гармонійно поєднуються
з навколишнім оточенням, прикрасять квартиру, офісне приміщення,
внесуть тепло і затишок у побут людей. Без аксесуарів не можливо
створити індивідуальну зовнішність приміщення, будинку, наділити його
неповторним колоритом і характером. До поширених аксесуарів, що
мають багатовікову історію, наповнені особливою чарівністю, створю
ють теплоту і затишок, належать, безперечно, вироби з кераміки. Ке
раміка в усі часи не тільки була присутня в житлі людини, але й органічно
вписувалася в будьякий інтер'єр. Вона гарно поєднується з кованим
металом, склом, ротангом, мармуром, деревом, живописом.
Сьогодні в інтер'єрі поширені вироби з шамота (різновиду глини),
який не так давно з'явився в нашому житті, але вже став модним.
Унікальність його в тому, що він схожий на «старий» природний камінь,
вивітрений вітрами, із тріщинами і щілинами. У шамота шорстка тексту
ра, дуже приємна на дотик. У готовому вигляді натуральний колір
шамотного виробу — від світлобежевого до темнобежевого, тому
шамот гарно виглядає поряд з натуральним деревом, меблями.
Це досить теплий і м'який матеріал, здатний прикрасити будьякий,
навіть ультрасучасний інтер'єр. Що тільки не роблять із шамота: античні
колони і півколони, різноманітні рельєфи фризів і фонтанчиків, статует
ки, сувеніри, декоративні панно, інтер'єрні тарелі, вази, кухлі, квіткові
горщики тощо. Такі вироби, з нерівною по фактурі поверхнею, дуже
ефектно виглядають в інтер'єрах із великою кількістю сучасних еле
ментів меблів і декору.
Технологій обробки та декорування керамічних виробів досить ба
гато — це дає можливість створювати найрізноманітніші предмети.
Наприклад, інтер'єрні тарелі із складним класичним декором або
цілі сервізи з тонким, виконаним із застосуванням дорогих матеріалів
малюнком. Величезна різноманітність техніки обробки кераміки дозво
ляє досягати найнесподіваніших ефектів — як трансформації всього
простору, так і декорування окремих його елементів.
Всілякі аксесуари з кераміки, зокрема, глиняний посуд авторсько
го виробництва, не тільки виконують своє функціональне призначення,
але й дозволяють створити неповторний образ приватного інтер'єру,
підкреслити індивідуальність його мешканців.
Щоб надати приміщенню особливого вигляду, можна прикрасити
стіни, замість традиційного живопису, керамічним панно, зображення
на якому будуть виконані у тому ж стилі та жанрі, який відповідає
інтер'єру.
У сучасному інтер'єрі часто поєднуються, здавалося б, непоєднувані
напрямки. Можна зустріти межування кантрі або етностилю з хайтеком
чи хайтеку — з історичним стилем. Застосування виробів із кераміки
дає необмежені можливості для реалізації найсміливіших дизайнер
ських задумів: органічно виглядають своєрідні «вкраплення» аксесуарів,
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що відображають ту або іншу історичну епоху чи етнографічне середо
вище, інтер'єрні вази з шамота і глиняний посуд.
Схожий ефект досягається при об'єднанні сучасних стилів з
різноманітними національними елементами. Холодні й дещо «аске
тичні» інтер'єри з чіткою просторовою геометрією пожвавлюються,
якщо доповнити їх різноманітними по декоративному вирішенню
інтер'єрними тарілками і вазами, рамками і попільничками, скарбнич
ками і статуетками. Наприклад, в достатньо урівноваженому за харак
тером і колоритом сучасному інтер'єрі декоративна таріль, розписана
геометричним або рослинним східним орнаментом і розміщена на
стіні у вітальні, виглядає як якийсь композиційний формоутворюваль
ний центр всього простору.
Одним із найпоширеніших предметів для оздоблення приміщення
є, безперечно, ваза. Цей простий елемент декору має таку величезну
кількість видів, змінюється так стрімко відповідно до вимог часу, моди,
появи нових матеріалів і технік виконання, що навіть неможливо пере
рахувати незначну кількість його видів, але протягом століть керамічні
вази незмінно залишаються у моді. Естетична цінність декоративних
ваз для інтер'єру дійшла до наших днів із старовини, проте їх акту
альність не втратила своєї сили і сьогодні. Виконані витончено і точно,
вони, мають приголомшливо чіткі форми, з плавними лініями, створю
ють в інтер'єрі будинку неповторну атмосферу величі і спокою, при
крашають приміщення, наповнюють його радістю і світлом, а також є
корисними в господарстві.
Зробити приміщення посправжньому затишним та самобутнім допо
може камін, який особливо привабливий, коли його оздоблено керамічним
рельєфом або кахлями. Зараз каміни здобувають усе більшу популярність
не тільки як данина моді — вони прикрашають
оселю, обігрівають приміщення, збирають біля
себе всю сім'ю, створюючи у помешканні особ
ливу атмосферу тепла та затишку.
Глина — унікальний природний матеріал.
Вона здатна вбирати в себе негативну
енергію: досить помити її, і те, що вона увібра
ла від вас, коли ви були в гніві, змиється
водою. Глина концентрує в собі сонячний
магнетизм, який і поглинає шкідливу енергію.
Динамічність сьогоднішнього життя, переван
таженість емоціями, враженнями (не завжди
позитивними), ми свідомо або підсвідомо
хочемо залишити за стінами нашого будинку,
тому у домі, прикрашеному керамічними
виробами ми відпочиваємо душею і тілом,
відновлюємо свої сили.
Вироби із глини, виготовлені вручну, роб
лять інтер'єр особливим, наповненим пози
тивною енергією — навіть горщик для вазона
набуває неповторного вигляду. Тому вико
ристання керамічних виробів у ландшафті чи
інтер'єрі є правильним рішенням.
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In the modern interior design works of fine, decorative arts and artis ethnic style with hightech style or hightech with historic style. Using
tic production industry play a great role. Pictures, small sculptures, art products made of ceramics gives unlimited possibilities for realizing
ceramics or reproduction of a picture, stainedglass windows, mosaic design ideas: the "inclusion" of accessories look naturally, they reflect one
panel being on appropriate place and combining with environment, or another historical epoch or ethnographic environment, interior vases
beautify a flat, an office and give warmth and comfort in lives of people. made of chamotte and clay vessels. Similar effect is achieved when mod
Thanks to accessories it becomes possible to create individual appea ern styles and variety of national elements are united. Cold and somewhat
rance of apartment and house, to emphasize its unique ness and charac "ascetic" interiors with a clear spatial geometry become more bright if
ter. Widespread accessories that have a centuriesold history and special they are enriched with decorative plates and vases, frames and ashtrays,
magic, create warmth and comfort, include ceramics works ass well.
moneyboxes and statuettes, according to interior solution. For example,
Ceramics was always present in man's lodging and it was easily in any in rather coldly in character and color modern interior, decorative plaque
interior. It can be naturally combined with hammered iron, glass, rattan, painted in geometric or vegetable oriental ornament and placed on the
marble, wood and painting.
wall in the living room, looks like a composite center of the whole space.
Today there are wide spread works from chamotte, relatively new, but
One of the most common items for decoration of apartment is cer
a very popular material. Chamotte has an advantage of looking like an
tainly the vase. This simple element of decor has a huge number of forms,
"old" natural stone, weathered with winds, cracks and chinks. Chamotte changing so rapidly according to the requirements of time, fashion, new
has rough texture and it is very pleasant to touch. In its final form chamotte materials and techniques that it is even impossible to count that number,
has from lightbeige to darkbeige color, that`s why it looks nice with nat but ceramic vases are always in fashion over the centuries. Aesthetic
ural wood and furniture.
value of ornamental vases for interior came to our days from antiquity;
It is very warm and mild material which, can decorate any, even an however their relevance has not lost its force today. Delicate and precise,
ultramodern interior. There is a great deal of things made of chamotte: they have stunning clear shapes with smooth lines, create a unique
ancient columns and halfcolumns, various relief friezes and fountains,
atmosphere of grandeur and calm in the interior of houses, rooms, them
statues, gifts, decorative panels, interior plaques, vases, mugs, flower with joy and light. Besides it is useful in the household.
pots etc.. These products, with rough texture on the surface, look sud
A fireplace, decorated with ceramic reliefs and tiles which is particu
denly impressive in the interiors with many elements of modern furniture larly attractive, makes room truly comfortable and original. Now fireplaces
and decor.
are becoming more popular not only as a tribute to fashion — they dec
There are many technologies of processing and decoration of pottery orate houses, heat rooms, gather around a whole family, create the spe
and it allows to create a variety of things. For example interior plaques with cial atmosphere of warmth and comfort in a house.
difficult classical decor or even set
Clay is a unique natural mate
of dishes with a delicate pattern,
rial. It can absorb a negative ener
made of expensive materials. A
gy: it sweep away your anger. Clay
huge variety of ceramic processing
concentrates a solar magnetism,
techniques allow to achieve really
which absorbs the harmful energy.
unexpected effects like transfor
Dynamism of life, overload of emo
mation of the entire space, and
tions, impressions (not always po
decoration of its individual ele
sitive), we consciously or subcon
ments. Various ceramic acces
sciously want to leave them behind
sories, including author pottery
the walls of our house, so in the
production, not only fulfill their
house decorated with pottery, our
functional purposes, but create a
soul and body relax, our strength
unique image of the private interi
restores.
or, emphasize the individuality of its
Handmade clay products
inhabitants.
make interior special, filled with
To provide the unique appear
positive energy — even a pot for
ance, one can decorate the walls,
flowers looks unique. That's why
instead of traditional painting, with
using pottery in a landscape or in
ceramic panels that will accompany
an interior is the right decision.
the style and genre of the interior.
Uncombined styles are often Кімната відпочинку в спасалоні ресторану «Трипілля» (Київська обл.).
Декоративне оформлення Т. О. Лаврухіної.
united in the modern interior. You Rest room, spasalon in restaurant Trypillia (Kyiv region).
can meet bordering "country" or Decorative design by T. O. Lavrukhina.
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