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У СУЧАСНОМУ ІНТЕР’ЄРІ
Метою роботи виступає дослідження основних принципів вікторіанського
стилю для подальшого використання в проектуванні сучасного інтер'єру.
Виклад основного матеріалу. Вікторіанський стиль або, як його ще називають
«Англійський стиль», народився у другій половині XIX ст. за часів правління
королеви Вікторії. В XIX ст. злет технічної промисловості вплинув на розвиток
культури. Вікторіанський період поділяють на три етапи розвитку:Ранній, або
період Неостилів (1835-1855); Середній (1855-1870); Пізній, або «Відродження
Ренесансу» (1870-1901). Характерними рисами вікторіанського стилю є еклектика,
що поєднує в собі готику, рококо, екзотику і класику. Вікторіанський стиль - це
поєднання неперевершеної якості і старовинних, класичних канонів. Основні
елементи вікторіанського стилю: змішення стилів готики, бароко і ренесансу;
поєднання старовинних традицій і бездоганної якості; основні кольори: бордо,
коричневий; характерні лінії: прямі і дуги; характерні форми: вертикальні
витягнуті площини; характерні елементи інтер'єру : засміченість інтер'єру
дрібничками; форма вікон : готичні, арочні, прямокутні; двері: прямокутні
масивні, з латунною обробкою. Вікторіанський стиль в інтер'єрі - це стримана
розкіш і краса. По праву, вважаючись засновником багато подальших відгалужень
архітектурних стилів і інтер’єрів, вікторіанський стиль дійшов до нас і в своєму
первозданному вигляді. Але в XX ст., в гонитві за ультра-модними ідеями
стильових рішень, він був декілька відсунутий на задні ряди. Останнім часом
намітилася тенденція пильнішої уваги до вікторіанського стилю, застосування
його елементів в інтер’єрних рішеннях. Це пов’язано з перенасиченням ринку
житла стілеобразующимі таких напрямів, як хайтек, мінімалізм, псевдо-классика.
Головне правило класичного вікторіанського стилю – добротність, достовірність і
натуральність у всьому. Сучасний інтер'єр в вікторіанському стилі не виглядає, як
музейний експонат, адже в нім зберігаються головні риси стилю: благородство і
стриманість, гармонійність і добрий смак, а власник будинку в цьому стилі
підтверджує свій високий соціальний статус і респектабельність. У сучасних
інтер'єрах бракує благородних речей, які характерні для таких традиційних стилів,
як вікторіанський. Вікторіанський стиль допомагає створити в сучасних інтер'єрах
англійський шарм; затишок і гармонію, підкреслюючи вічне і прекрасне.Протягом
всієї історії вікторіанський стиль збагачувався, посилювалися його достоїнства;
збереглися його головні риси: благородство і стриманість, гармонійність і смак;
завдяки чому інтерес до вікторіанського стилю не проходить і в XXI ст.
Висновки. Досліджена історія розвитку і основні принципи вікторіанського
стилю. Дана загальна характеристика; сформульовані головні правила, риси і
основні елементи стилю; містять цінну інформацію для дизайнерів.
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