
Класичні (історичні) стилі інтер'єру 

Античний (грецький). Основні риси: 

• високі стелі; 
• колони з ліпниною; 
• колірна гама з натуральних відтінків, відсутність яскравих кольорів, мінімум 

позолоти; 
• граніт, керамічна плитка, мармур; 
• меблі — прості за формою, з натурального дерева, ручної роботи, оббивка зі 

шкіри чи оксамиту виключені; 
• вертикальна спрямованість усіх деталей інтер'єру; 
• фактурна штукатурка стін, шпалери виключені; 
• предмети декору — вази, амфори, статуетки, скульптури; 
• мінімальне використання тканин на вікнах. 

Арт-галерея 

 

Л. Альма-Тадема. «Олеандр». 1882 

 

Дж. Годвард. «Солодка сієста літнього дня». 1891 

 



Дж. Годвард. « Очікування відповіді». 1889 

Античний (римський). Основні риси: 

• акцент на центральній ділянці площі, орнамент на підлозі, килим; 
• суворі принципи симетрії (об'єкти розташовують на однаковій відстані від 

центра); 
• декоративні елементи — симетричні до предметів меблів; 
• класичні елементи архітектури — арки і колони; 
• основні матеріали — деревина і камінь. 

Арт-галерея 

 

Л. Альма-Тадема. «Римський любитель мистецтва». 1870 

 

Л. Альма-Тадема. «Інтер'єр будинку Гая Мартіуса». 1901 

Романський. Основні риси: 

• масивність, строгість і відсутність надлишку, а також суворість зовнішнього 
вигляду; 

• потужні стіни, масивні напівкруглі двері; 
• товсті колони, хресто- або бочкоподібні склепіння, напівкруглі або круглі вікна; 
• прості й навіть примітивні меблі; 
• майже повна відсутність декоративних прикрас кімнат. 

Готичний. Основні риси: 

• гвинтові ковані сходи; 
• стрілчасті вікна і вітражі; 
• використання натурального каменю в обробці цоколя; 
• багато декорований камін; 



• темні тони, серед яких домінує чорний, але присутні також бордовий і 
фіолетовий; 

• спрямованість угору, загостреність. 

Арт-галерея 

 

Інтер'єри в готичному стилі у фільмі «Похмурі тіні» (режисер Т. Бертон, 2012) 

Ренесанс. Основні риси: 

• геометричний малюнок (коло, квадрат, хрест, восьмикутник), округлі лінії; 
• колонади, арочні галереї, круглі ребристі куполи, високі та просторі зали; 
• античні скульптури, розпис стін і стелі; 
• масивні та візуально стійкі конструкції; 
• меблі геометричні, прості, багато декоровані; 
• синій, коричневий, пурпурний, жовтий кольори. 

Арт-галерея 

 

Я. ван Ейк. «Мадонна канцлера Ролена». 1435 



 

Б. ван Бассен. «Ренесансний інтер'єр з банкетувальниками». 1618—1620 

Бароко. Основні риси: 

• просторі, часто овальної форми приміщення; 
• великі масивні меблі та дзеркала; 
• двері нагадують палацові, часто використовують двостулкові двері; 
• криволінійні архітектурні форми (колони, архітектурний декор); 
• пластичні форми прикрас, складно переплетені орнаменти; 
• широке використання золота (позолоти), срібла, міді, кістки, мармуру, 

порцеляни, перламутру і різних порід дерева. 

Арт-галерея 

 

Ч. Детті. «Свято». 1890 

 

Ч. Детті. «Чудовий виступ». 1893 

 

 



Рококо. Основні риси: 

• оздоблення стін тканинними шпалерами, різьбленими панелями, позолоченим 
орнаментом і численними дзеркалами; 

• підлоги дерев'яні, мармурові або керамічні з вигнутими за профілем плінтусами 
будь-якої висоти; 

• у колориті переважають ніжні пастельні тони; найпопулярніші колірні поєднання 
— білий із блакитним, зеленим або рожевим і золотим; 

• рельєфні різьблені та ліпні обрамлення, переплетення, візерунки, завитки, 
розірвані картуші, маски-голівки амурів; 

• порцелянові статуетки. 

Перлини мудрості 

Думати про дизайн складно, але не думати про нього — ще гірше: наслідки можуть 
бути катастрофічними. 

Ральф Каплан, один з найвідоміших сучасних американських авторів, які пишуть про 
дизайн 

Арт-галерея 

 

Л. Катала. «Карнавал». 1876 

 

Інтер'єр вітальні в стилі рококо з телесеріалу «Абатство Даунтон» 
(Великобританія, 2010—2015) 

Класицизм. Основні риси: 

• гладкі стіни з м'якими квітковими мотивами; 
• елементи античності й колони; 
• ліпнина; 
• вишуканий паркет; 
• тканинні шпалери; 



• витончені меблі. 

Ампір. Основні риси: 

• урочиста парадність, багатство, вишуканість оздоблення; 
• давньоримські, давньогрецькі та єгипетські елементи декору; 
• наявність гербової та військової символіки; 
• використання насиченої кольорової палітри в оформленні стін, стелі та підлоги; 
• масивні меблі з цінних порід дерева, із вишуканим декором. 

Романтизм. Основні риси: 

• ніжні колірні поєднання в пастельних тонах; 
• велика кількість м'якого природного світла і розсіяного штучного освітлення; 
• використання натуральних матеріалів в оздобленні та меблях; 
• декоративні елементи фольклорної та романтичної спрямованості; 
• плавність ліній, яку створюють форма меблів і текстиль; 
• квіткові орнаменти і живі рослини. 

Модерн. Основні риси: 

• приглушені кольори — колір зів'ялої троянди, перлинно-сірі, сіро-блакитні, 
тьмяно-бузкові тони; 

• відмова від прямих ліній, плавність, плинність ліній, наслідування природних 
форм рослин; 

• часто відмова від симетрії; 
• мозаїка, емаль, золотий фон, розчеканена мідь і латунь; 
• вікна, видовжені вгору, часто з багатим рослинним декором, іноді арочні; 
• двері прямокутні, часто арочні, найчастіше плоскої форми, з мозаїчним 

орнаментом, декоровані. 

Вінтаж. Основні риси: 

• простота і суворість ліній; 
• відсутність показної розкоші та багатства; 
• симетрія в розміщенні меблів і декору; 
• меблі з вигнутими формами й опуклими деталями; 
• колірна палітра білого і його відтінків або дуже світлих кольорів; 
• натуральні або стилізовані під натуральні матеріали для оздоблення; 
• багато речей «поважного» віку або штучне зістарювання нових предметів; 
• текстиль переважно об'ємних форм, з китицями та іншими аксесуарами; 
• освітлювальні прилади «під старовину», з абажурами. 

 


