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Актуальність теми. Для кожної людини велике значення має затишок 
свого будинку, квартири тощо. Це має бути місце, куди ми захочемо 
повертатись кожен день, де ми будемо відчувати спокій та радість, саме тому 
дуже важливо правильно і професійно підійти до виконання інтер'єру в 
такому приміщенні. На сьогоднішній день, люди бажають поєднати затишок 
з стилем. Тобто створити простір у сполученні з красою й елегантністю. 

Стилю Хай-тек характерні стрімкі, прямі лінії, велика кількість скляних і 
металевих деталей. Хай-тек можна віднести до ультрасучасних стилів, в 
ньому застосовуються конструкції, властиві промисловим будівлям. 

Стилю Арт Деко характерні легкість і витонченість. Традиційне "арт 
деко" екзотичне пальмове дерево - проко. Химерна гра кольорів: кольори 
слонової кістки, насичені коричневі тони, всі відтінки золотого. 

Африканський стиль. Характерні теплі, м'які, приглушені тони: піщаний, 
теракотовий, палевий, колір топленого молока. На цьому фоні дуже ефектно 
виглядатимуть штори і драпіровки насичених відтінків: багряна або 
лимонно-жовта обробна тканина м'яких меблів, апельсинові світильники і 
строкаті килими з характерними орнаментами.  

Для стилю Кантрі переважно використовують прості натуральні 
тканини: ситець, льон. Як аксесуари часто використовуються старовинні 
речі, рідкісні книги, квіти. Плетені або дерев'яні нефарбовані меблі. 

Конструктивізму властиві меблі простих, строгих, зручних форм. 
Функція, призначення кожного предмету гранично ясні. Ніяких буржуазних 
надмірностей. Простота доводиться до межі, коли речі - стільці, ліжка, шафи  
стають просто предметами для сну, сидіння.  

Ідеальне приміщення для створення інтер'єру в стилі Лофт повинне бути 
великим, практично без перегородок, із цегельною кладкою на стінах і 
дошками на підлозі, з величезними вікнами - до підлоги. 

Мінімалізм - стиль гранично лаконічних форм, який характеризує повну 
відсутність декору, орнаментів або деталювання фасадної обробки. У меблях 
мінімалізму властиві найсучасніші матеріали: сталь, матове скло, натуральне 
дерево, алюмінієві профілі.  

Поп-арт. У меблях поп-арт асоціюється з обтічними формами й 
"кислотними" квітами. Абстрактний малюнок розцвічення, що кричить, 
глянсові поверхні й, звичайно ж, пластик - невід'ємні ознаки цього напрямку 
в дизайні.  


