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ЕСТЕЗИС ЕКОЛОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ: 
ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ВИСТАВКОВОГО ПРОСТОРУ 

ТА КОНСТРУЮВАННЯ УНІКАЛЬНОГО АРТ-ОБ’ЄКТА

Статтю присвячено аналізу особливостей та значення екологічного дизайну для сучасного суспільства. Ми 
розглядаємо в його межах художнє проектування виставкового простору і художнє конструювання меблів із 
картону як об’єкт даного дослідження. Картон – це вторинна сировина, що є альтернативою до використання 
деревини не лише через високу ціну останньої, але й через збереження довкілля, захист природнього середовища. 
Розглянуто творчість канадсько-американського дизайнера Френка Гері та його внесок у розвиток екологічного 
дизайну. Також проаналізовано діяльність німецької студії дизайну Nordwerk Design і канадської студії дизайну 
Hive City, які розробляють картонні меблі й конструкції. Як гіпотезу було припущено про цінність естезису в 
екологічному дизайні як важливого аспекту формотворчості, коли йдеться про розроблення меблів із картону і 
наслідки їх використання сучасною людиною. 

На основі методу семіотичного аналізу візуального об’єкта, гіпотетико-дедуктивного та індуктивного 
методів нами здійснено аналіз формотворчих ідей Френка Гері та їхньої естетичної основи, методологічну цін-
ність для цього дослідження мав і принцип неповного осягнення об’єкта. Стверджуємо, що специфікою худож-
нього мислення Гері були розвинутий естетичний смак і спроможність до експерименту. З’ясовано, що розроб-
ка меблів із картону є екологічно та економічно виправданою як гуманізований спосіб облаштування простору 
повсякденного життя сучасної людини. Ми стверджуємо також, що домінування критерію функціональної 
доцільності в дизайн-діяльності над естетичним критерієм як «логіки почуттів» не є виправданим через пору-
шення принципу людинодомірності. У цій статті було презентовано об’єкт арт-дизайну «Яблуко» та стільці з 
армованого картону, що були використані як фотозона на фестивалі «Пісенний Спас» імені Володимира Шинка-
рука, автором дизайну стала Галина Клепіковська.

Ключові слова: Френк Гері, Nordwerk Design, екологічний дизайн, естезис, художнє конструювання меблів із картону.
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ESTHESIS OF ENVIRONMENTAL DESIGN: ARTISTIC MODELING 
OF THE EXHIBITION SPACE AND CONSTRUCTION OF A UNIQUE ART OBJECT

The article is devoted to the analysis of the features and significance of Environmental Design for modern society. 
We consider in the framework of the artistic design of the exhibition space and the artistic design of cardboard furniture 
as the object of this study. Cardboard is a secondary raw material, which is an alternative to the use of wood, not only 
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because of the high price of the latter, but also because of the preservation of the environment and protection of the 
natura. We reviewed the work of the Canadian-American designer Frank Gehry and his contribution to the development 
of sustainable design. We also analyzed the activities of the German design studio Nordwerk Design and the Canadian 
design studio Hive City, which develops cardboard furniture and structures. As a hypothesis, it has been suggested that 
the value of aesthesis in Environmental Design is an important aspect of form creation when it comes to the development 
of cardboard furniture and the consequences of its use by contemporaries. 

Based on the method of semiotic analysis of a visual object, hypothetical-deductive and inductive methods, an 
analysis of the form-making ideas of Frank Gehry and their aesthetic basis was carried out; the principle of incomplete 
comprehension of the object was also of methodological value for this study. We assert that the specificity of Frank 
Gehry’s artistic thinking was a developed aesthetic taste and the ability to experiment. We found out that the development 
of cardboard furniture is environmentally and economically justified as a humanized way of arranging the space of 
everyday life of a modern person. We also argue that the dominance of the criterion of functional expediency in design 
activities over the aesthetic criterion, as the “logic of feelings”, is not justified due to the violation of the principle of 
human dimension. This article presented Apple as art design object and chairs made of reinforced cardboard, used as a 
photo zone at the Song Spas festival named after Vladimir Shinkaruk; the design was made by Halyna Klepikovska.

Key words: Frank Gehry, Nordwerk Design, Environmental Design, aesthetics, artistic design of cardboard furniture.

“Deform to form a star.”
Steven Wilson

Постановка проблеми. Сьогодні розро-
блення теоретичних засад екологічного дизайну 
(Environmental Design) та аналіз практики його 
прихильників набуває особливої важливості на 
тлі викликів сьогодення. Важливою складовою 
частиною стає не тільки захист довкілля, але й 
захист самої людини на основі «екології душі» та 
спроможності гармонізації повсякденного існу-
вання через створення людинодомірних об’єктів. 

Екологічний дизайн насамперед асоціюється 
з формуванням середовища на засадах людино-
домірності та екологічної виправданості, але не 
з розробкою меблів із картону. Проте вироби з 
картону можуть стати якісним замінником дере-
вини в художньому конструюванні меблів та ство-
ренні малих серій продукції, щоб зацікавлювати 
споживачів і новою формою, і економічною при-
вабливістю таких виробів. Картон, як видається, 
є одним із найпотужніших ресурсів для реаліза-
ції будь-яких дизайнерських ідей як в організації 
житлового простору (наприклад, у стилі лофту), 
так і виставкового. Цікаво, що сьогодні картон 
зазвичай – це відходи, які підлягають утилізації. 
Тому повторне використання картону в меблевих 
конструкціях відкриває, як видається, неймовірну 
кількість можливостей реалізації ідей – від моде-
лювання виробів арт-дизайну до створення навіть 
масового продукту. Картон можна використову-
вати не тільки в збірних і розбірних конструкціях, 
його можна також подрібнювати і використову-
вати у відлитих формах, що розширює спектр 
формотворчих ідей у дизайн-діяльності. Однак 
картон як вторинна сировина дає змогу робити 
таку продукцію привабливою для масового, пере-
січного споживача. Тобто картонні меблі зацікав-
люють своєю ціною. Крім того, створення меблів 
із картону, попри увагу на зручність як функціо-

нальний критерій, естетичний момент – прива-
бливість форми і конструкції, принадність ціни 
виробу (як економічний критерій), апелює до 
використання вторинних ресурсів та відсутності 
шкоди для здоров’я людей (екологічний критерій), 
а також і майбутньої утилізації об’єктів дизайну.

Аналіз останніх досліджень. Привертає увагу 
розвідка І. Шалінського про новітні напрями 
дослідження сучасного дизайну та їх зв’язок із 
досягненнями науково-технічного прогресу, мис-
тецтва, масового промислового виробництва, 
«повсякденної свідомості, втіленої предметно» 
(Шалінський, 2012: 182). Дослідник також звер-
тає увагу на вагомий напрям дизайнерської прак-
тики ХХІ століття, а саме екологічний дизайн та 
його гуманну складову частину, адже останній 
орієнтується не тільки на важливість критеріїв 
функціональної та/чи технічної досконалості 
проектованого елемента матеріальної культури. 
«Гуманістично орієнтований дизайн повинен 
протидіяти процесам уніфікації та стандартизації 
способів задоволення людських потреб і, відпо-
відно, запитів, смаків, ідеалів людей, що відбу-
ваються під впливом мас-медіа», – переконаний 
дослідник. Також він указує на значення естетич-
ного параметру в екологічному дизайні та його 
зв’язок із турботою щодо перетворення навко-
лишнього предметного середовища: «Органічна 
єдність людини з довкіллям визначається естетич-
ним чинником» (Шалінський, 2012: 183), а голо-
вні причини цього – посилення екологічної кризи 
через зростання кількості техногенних катастроф, 
неконтрольоване природокористування і змен-
шення природного ландшафту.

Теоретичні основи і принципи екологічного 
дизайну стали предметом розгляду М. Близнюка, 
котрий звертає увагу на єдність екологічного та 
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естетичного балансу в такому напрямі сучасного 
дизайну та його моделях художньо-проектної 
діяльності. На його погляд, екологічний дизайн 
має вивчати більш поглиблено зв’язок історично 
напрацьованих способів будівництва і ресурсів 
місцевості, яким вони притаманні; етнокультурні 
цінності; ефективне енергопланування; ланд-
шафтну архітектуру; природні моделі та їх вико-
ристання як аналогів у проектуванні середовища 
тощо. Адже екологічний дизайн чи екодизайн – 
«це створення екологічно доречного середовища 
побутування людини» (Близнюк, 2017: 141). 
Правда, дослідник не уточнює, що мається на 
увазі під естетичним «балансом» чи про які якості 
об’єктів дизайнерської практики йдеться, тобто їх 
важливість лише констатується. Ним увага зосе-
реджується на екологічних моментах у творчості 
дизайнера в умовах новітніх викликів цивіліза-
ції. Завдання екологічного дизайну, як перекона-
ний дослідник, – «створити оптимальні умови 
для задоволення першочергових потреб людини, 
не порушуючи при цьому рівноваги в навколиш-
ньому середовищі. Таким чином, основними 
компонентами цього виду дизайну є, як правило, 
житлові й господарські надбудови, а також сіль-
ськогосподарські системи» (Близнюк, 2017: 143). 

Основними завданнями тих, хто звертається до 
екологічного дизайну, є формування нової куль-
тури споживання на засадах екологічних стан-
дартів, пропаганда нових цінностей у суспільстві, 
зосередження більшої уваги на формі, а не функ-
ції об’єктів дизайну, а також потребі більш вива-
женої уваги до вибору матеріалів і технологій у 
створенні інновації в дизайнерській діяльності, як 
переконаний О. Бейлах (Бейлах, 2013: 179). 

Таким чином, можна вказати на зацікавлення 
науковців проблематикою екологічного дизайну, 
насамперед пов’язаною зі зростанням екологічної 
кризи в бутті сучасного суспільства. Але питання 
формотворення з картону різноманітних предме-
тів побуту потребує більш копіткого аналізу. До 
того ж естетичним аспектам екологічного дизайну 
приділяється мало уваги, адже не є достатнім 
вислів чи сентенція на кшталт «законів краси».

Мета дослідження. Об’єктом цього дослі-
дження є творчість і внесок канадсько-амери-
канського архітектора та дизайнера Френка Гері 
в розвиток екологічного дизайну. Отже, метою 
цієї розвідки став розгляд його формотворчих 
ідей та їх естетичного підґрунтя, а також праг-
немо здійснити подальший розвиток ідеї про 
цінність художнього конструювання меблів із 
картону як екологічно виправданого і демокра-
тичного, гуманізованого способу облаштування 

простору повсякденного життя сучасників. Наша 
гіпотеза полягає в припущенні про важливість 
естезису в екологічному дизайні як важливого 
моменту формотворчості та наслідків від спогля-
дання сучасною людиною продуктів останньої. 
Теоретико-методологічна настанова, важлива 
для цієї розвідки, – ідея, що «логіка почуттів» є 
не менш важливою за «логіку розумного оціню-
вання», а тому шкідливим для людини і гуманіс-
тичного розвитку сучасного суспільства є «зне-
важання відчуттєво-почуттєвого компонента 
людської природи» (Поліщук, 2007: 112). Мето-
дологічну цінність для дослідження мали метод 
семіотичного аналізу візуального об’єкта, гіпоте-
тико-дедуктивний та індуктивний методи мірку-
вання. Значення мав також і принцип неповного 
осягнення об’єкта (Polishchuk, Kovtun, Vitiuk, 
Sapeńko & Trocha, 2021). Запропонована стаття є 
результатом досліджень авторів у межах проекту: 
«Інологічність як феномен повсякденного життя 
сучасної людини: теоретичний, методологічний 
і практичний аспекти» (реєстраційний номер 
0114V003873, Український центр наукової, тех-
нічної та економічної інформації). 

Виклад основного матеріалу. З-поміж сучас-
них дизайнерів творчість Френка Гері (Frank 
Gehry) виділяється не тільки оригінальністю його 
художнього мислення, але й зверненням до вико-
ристання нетрадиційних матеріалів під час ство-
рення меблів. Його вважають першим, хто почав 
створювати меблеві вироби завдяки вторинній 
сировині, а саме картону, починаючи з 1972 року 
як серійне виробництво – крісло Wiggle Side. 

Історія створення цього крісла така. У 1969 році 
групою митців та вчених із НАСА була заплано-
вана зустріч у художній майстерні Роберта Ірвіна, і 
виникла потреба швидкого облаштування простору 
для проведення цього заходу. Здійснити це органі-
затори попросили відомого на той час архітектора 
Френка Гері, якому було окреслено завдання ство-
рити комфортний простір за доволі обмеженого 
бюджету. Виходячи із цієї ситуації, Гері здійснив 
доволі просте і водночас незвичне, навіть футурис-
тичне рішення – сидіння з шарів картону. Викорис-
товуючи картон для художнього моделювання своїх 
попередніх виробів, він виявив дещо цікаве: якщо 
змінювати напрями шарів гофри в картоні, то гото-
вий виріб отримує достатню міцність, а ще також 
і цікаву текстуру з усіх боків. (Про це він розповів 
у інтерв’ю виданню The Christian Science Monitor 
у 1972 році) (Martin, 2018). Крім того, створені з 
картону вироби мали й інші позитивні якості: вони 
не потребували подальшої додаткової обробки 
та оздоблення, мали значне шумопоглинання як 
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елемент інтер’єру (це робило їх принадними для 
використання, наприклад, у виставкових просто-
рах, вестибюлях). Тобто до гофрованого картону в 
художньому конструюванні меблів виник інтерес 
через його пластичні якості, текстуру, дешевизну 
та ін. Незабаром Френком Гері було розроблено 
й інші меблі: 1) реєстраційну стійку для вико-
ристання в офісі; 2) шафку для файлів; 3) серію 
полиць; 4) серію тумбочок; 5) декілька моделей 
стільців Easy Edges. Така меблева продукція стала 
користуватися попитом у багатьох споживачів. 
Однак видання The New York Times Magazine оці-
нило на своїх шпальтах таку продукцію «паперо-
вими меблями для бідних», що засвідчило неодноз-
начність оцінки новаторських ідей конструктора 
меблів як з боку дизайнерів, так і респектабельної 
публіки. (Зокрема, вартість виготовлення карто-
нного стільця становила лише 37 доларів США, 
враховуючи, що сировина являла собою відходи 
упаковки). З іншого боку, причиною рішення Гері 
припинити виробництво Easy Edges у 1973 році 
стала його пересторога втратити клієнтуру як відо-
мого на той час архітектора (проте він ще деякий 
час займався виготовленням інших картонних 
меблів і повністю припинив їх виробництво до 
1982 року). Прийнявши рішення не займатися роз-
робленням виробів із картону, Гері згодом передає 
права на виробництво своїх конструкторських зна-
хідок компанії Vitra, якою і сьогодні виробляється 
Wiggle (вартість ціни при цьому зросла, наприклад 
стілець коштує від 1300 доларів США) (Джерело: 
Vitra: офіційний сайт компанії. URL: https://www.
vitra.com/en-us/product/wiggle).

Крісло Wiggle Side, що було створене Френком 
Гері, зараз є експонатом The Metropolitan Museum 
of Art в Нью-Йорку (про його вигляд й естетичні 
якості, ергономічні й конструктивні особливості 
можна скласти враження за наведеним нижче 
зображенням). (Джерело: The Metropolitan Museum 
of Art, New York: офіційний сайт. URL: https://www.
metmuseum.org/art/collection/search/482726?searchF
ield=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Frank+Ge
hry&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=. 

Привертає увагу 
незвичність форми 
виробу, оригінальність 
його конструкції, а також 
естетична принадність 
(м’яка лінія та чіткість 
обрису формували уяв-
лення про гармонію і 
довершеність, зручність 
та відхід від одноманіт-

ності у формотворенні меблів). Естетичні почуття, 
що виникають під час розглядання чи тактильної 
фіксації поверхні цього картонного крісла, є дже-
релом насолоди – відбувається чуттєве зрушення 
і зникає сенсорний голод, спричинений однома-
нітністю багатьох поширених, розтиражованих 
форм (якщо звернути увагу на обрис і силует). 
Тобто маємо феномен естезису, коли корисне і 
прекрасне є органічно поєднаними.

Варто звернути увагу, що Френк Гері вва-
жається одним із найвпливовіших архітекторів 
кінця ХХ століття, але він не був новачком у 
дизайні: вивчав не тільки архітектуру в Універ-
ситеті Південної Каліфорнії в 1954 році, але й 
вступив до Гарвардської вищої школи дизайну. 
(Правда, незабаром полишив там навчання, 
повернувшись до Лос-Анджелеса). Його автор-
ські проекти оригінальні, зокрема концертний 
зал Уолта Діснея та музей Гуґгенхайма в Біль-
бао (Іспанія), і вирізняються постмодерніст-
ським дизайном. Френк Гері працював у Gruen 
Associates до 1962 року, а потім заснував власну 
фірму. Він був добре обізнаний у тогочасній мис-
тецькій практиці, співпрацювавши з художни-
ками сцени Венеції та Санта-Моніки, зокрема з 
Едвардом Кіенгольцем, Робертом Ірвіном та Едом 
Рушею. Особливістю художнього мислення Гері 
була спроможність до експерименту. Так, під час 
перебудови власного будинку, бунгало в Санта-
Моніці (1978–1988), він посилив уявлення про 
себе як архітектора-авангардиста і дизайнера-
новатора. Використовуючи звичайні будівельні 
матеріали, він зміг створити багаті, гармонійні 
і взаємозв’язані простори, і його будинок мав 
аддитивний і колажний характер через викорис-
тання напівнезалежних дерев’яних каркасних 
конструкцій. Ужиток останніх став ніби «фір-
мовою мовою» його розробок 80-х років мину-
лого століття (широкий загал мав змогу зустрічі 
з ними на виставці Деконструктивістської архі-
тектури МоМА в 1988 році та згодом в Амери-
канському музеї Вітні). Він отримав наступного 
року Прітцкерівську премію, закінчивши роз-
роблення і будівництво музею дизайну Vitra в 
Німеччині. Прагненням Гері стало дослідження 
пластичної форми архітектурних споруд крізь 
призму синтетичної та об’єднуючої пропозиції. 
(Джерело: документальний фільм Frank Gehry: 
An Architecture of Joy (2000), 58 min, https://www.
imdb.com/title/tt1836798/?ref_=nm_knf_t2).

Отже, можна сказати, що все своє життя Гері 
кидає виклик традиції і усталеності, а також 
шаблонності мислення. Його творчість можна оха-
рактеризувати як сміливе експериментаторство  
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у формотворчості в поєднанні з повагою до про-
фесійних вимог у дизайнерській практиці. Немає 
однозначного означення його стилю або прина-
лежності, і певною мірою цей стиль залишається 
неузгодженим із більшістю стилістичних тенден-
цій сучасності. Незважаючи на значний вплив 
традиції модернізму в його освіті, він все життя 
намагається уникнути повного наслідування 
його течій, але не виключає їх повністю. Його 
творчість неочікувана, захоплива, проте такий 
підхід до формоутворення є досить затратним. 
Можна провести паралель між високою модою 
та тиражним, масовим виробництвом одягу: 
Гері – це так би мовити висока мода, унікаль-
ність і неповторність, взірець свободи мислення 
і сміливості в реалізації ідей та застосування 
матеріалів. 

Проте в Гері є сьогодні послідовники. Яскра-
вий представник напряму картонного формотво-
рення – Nordwerk Design та студія дизайну Hive 
City. Nordwerk Design – це сучасна німецька сту-
дія (заснована у 2012 році), що зосереджена на 
виготовленні паперових стійких конструкцій. 
Nordwerk проводить дослідження перспективи 
розвитку екологічного дизайну на міжнарод-
ному рівні, розширивши своє представництво у 
2017 році (фірма має філію в Північній Америці). 

Hive City започаткувало проектний бізнес, 
який використовує преміальну технологію кар-
тону як головну основу та засіб. Вона являє 
собою сучасну стратегію використання понов-
люваних ресурсних джерел, яка допомагає вико-
ристовувати папір, що переробляється, для ство-
рення всього – від виробів роздрібної торгівлі та 
конференц-дисплеїв до меблів й іграшок (Hive 
City: офіційний сайт компанії. URL: https://www.
hive.city/). Разом із канадською студією Hive City 
(Ванкувер) Nordwerk став світовим брендом еко-
логічного дизайну й архітектури, пропагуючи 
світ без пластику і відходів (як негативного, 
деструктивного результату розвитку технологій 
останніх десятиліть). Тому вся їхня продукція 
може або легко і екологічно утилізуватися, або 
бути реконструйованою: «Я вважаю, що люди 
інстинктивно прагнуть створити кращий світ. 
Але перший крок, як правило, вимагає трохи 
мужності», – зазначив у 2018 році Максиміліан 
Хансен, засновник Nordwerk Design. (Nordwerk 
Design: офіційний сайт компанії. URL: https://
nordwerk.co/).

Хочемо звернути увагу на досвід успіху одесь-
кої майстрині Юлії Яланжи, що створила успіш-
ний дизайн-проект: «Дизайн, підглянутий у 
природи», розробляючи світильники, зокрема із 

целюлози. Не маючи фахової мистецької освіти, 
вона прийшла в дизайн із професією інженера та 
переконанням, що необхідно «створювати ідеї, 
концепції, змінювати світ і працювати з абсо-
лютно різними матеріалами» (Станкевич, 2021).

Філософія збереження навколишнього серед-
овища через використання в моделюванні й кон-
струюванні різних форм (конструкцій та меблів) 
із вторинної сировини з можливістю легкого 
повторного використання (збірка-розбірка) або 
екологічної утилізації (переробка картону) вида-
ється важливою.

Хочемо вказати, що на основі картини у вити-
нанковій техніці Галини Клепіковської був змо-
дельований об’єкт арт-дизайну у вигляді яблука 
з армованого картону, котрий використовувався 
як фотозона на фестивалі «Пісенний Спас» імені 
Володимира Шинкарука. 

Конструкція виконана із 7-шарного картону, 
що підлягав утилізації. Висота проектованого 
об’єкта («Яблуко») – 160 см, ширина – 170 см. 
А фірма Nordwerk Design надала креслення своєї 
власної розробки крісла та дозволила використати 
його в оформленні фотозони. Для крісел викорис-
товувався 5-тишарний картон, але, незважаючи 
на те, що матеріал тонкий, він з легкістю витри-
мує людину вагою до 100 кг. (Nordwerk Design 
опублікувала цю роботу на своєму інформацій-
ному каналі в Інстаграм – посилання на публіка-
ції роботи Галини Клепіковської на інформацій-
ному каналі Інстаграм фірми Nordwerk Design. 
https://www.instagram.com/p/CECkIwxJzF6/?utm_
source=ig_web_copy_link).

Під час художнього проектування цих виробів 
мали значущість ідеї деконструктивізму в дизайні, 
зокрема, свобода у формотворенні та націленість 
на інтригу і вражаючий ефект, спонукання до гри 
завдяки «заплутанності» форм. Також були закла-
дені такі параметри: простота в моделюванні/
конструюванні та реалізації, екологічність матері-
алів, можливість повторного використання й еко-
логічної утилізації виробів.
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На наш погляд, естетичні почуття, що вини-
кають під час споглядання цієї фотозони, стають 
джерелом насолоди не тільки тому, що нейтра-
лізують сенсорний голод через часте стикання 
сучасників з однотипністю, одноманітністю 
поширених предметних штучних форм. Її еле-
менти викликають здивування як первинну реак-
цію (феномен піднесеного чи величного об’єкта 
з точки зору естетичної оцінки), а згодом воно 
трансформується в насолоду, радість чи веселощі 
(це свідчить про наступний розвиток естетич-
ного почуття – його перехід у ранг прекрасного 
з точки зору споглядаючого цей дизайн-об’єкт). 
Таким чином, корисне і прекрасне виступають тут 
рівноцінними критеріями виробу. «Одним з осно-
вних способів індивідуального самоствердження 
постає так званий «споживчий гедонізм». Людина 
діє, виходячи з власних практичних потреб і 
завдань, які виникають у даному моменті», – така 
думка авторів колективної монографії «Людина 
у сучасному цивілізаційному просторі: філософ-
сько-культурологічні та етико-естетичні виміри» 

видається цілком слушною (Бровко, Бабушка, 
Більченко, 2014: 6). Тому виготовлення з картону 
меблів видається перспективним напрямом діяль-
ності дизайнерів, котрі націлюють споживацькі 
потреби сучасної людини на звертання уваги на 
необхідність захисту довкілля на основі вжитку 
вторинної сировини як матеріалу для ство-
рення різних корисних речей, предметів побуту, 
інтер’єру, іграшок та ін. 

Висновки. Картон – найпрозаїчніший та най-
утилітарніший промисловий матеріал, який за 
своєї дешевизни (інколи навіть безкоштовності) 
дає можливість створити найнеочікуваніші й при 
цьому стійкі та мобільні форми в дизайні меблів 
і виставкового простору. Останнім часом ця течія 
набуває, так би мовити, обертів у світі. Тут на 
перший план під час художнього проектування/
конструювання виходить гуманізація середовища 
повсякденного людського життя та збереження 
навколишнього середовища для майбутніх поко-
лінь людства через використання недорогих, зна-
йдених предметів – відходів для створення при-
надних і корисних арт-об’єктів. 

Під час їх створення маємо паритет естетич-
ного, функційного і конструкторського начал. 
Використання такого недорого матеріалу для 
виробництва арт-об’єктів і предметів повсякден-
ного вжитку робить їх доступними всім верствам 
населення, що є важливим для сучасного україн-
ського суспільства і його реалій. Відійти від функ-
ціональності на користь самовираження і пошуку 
нових, незвичних форм, нестандартної естетики – 
це потреба часу. Можливо, через таку «естетику 
життя» ми зможемо сприяти збереженню екосис-
теми, не тиражуючи замовлення чи соціальний 
запит на нові, але часто шкідливі матеріали.

Тому потрібно в розгляді можливостей еко-
логічного дизайну звертати увагу на роль карто-
нних конструкцій, меблевих виробів як важливого 
тренду в сучасному художньому проектуванні чи 
конструюванні предметного середовища щоден-
ного людського життя.
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