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В сенсi зростання уваги до фахової органiза-
цiї громадського та житлового iнтер’єру в су-
часнiй Українi спостерiгаємо помiтнi зрушення.
Важливою та невiд’ємною складовою творення
комфортного середовища та його неповторного
образу є системи та джерела освiтлення. Задо-
вольнити зростаючий попит в дiлянцi освiтле-
ння за рахунок сучасних українських виробникiв
сьогоднi практично неможливо. Чимало провiдних
європейських пiдприємств спецiалiзується у про-
ектуваннi та виробництвi свiтильникiв. У рядi
вiдомих фiрм важливе мiсце займають нiмецькi.
Їх багатий досвiд та сучасний стан справ може
стати корисним для молодих українських дизай-
нерiв. У статтi розглядаються характернi зра-
зки, основнi тенденцiї та можливостi проекту-
вання свiтильникiв на прикладi вiдомої нiмецької
фiрми “Цумтобель” (“Zumtobel”).
У сучаснiй Українi кiлькiсть фахових та фун-

даментальних публiкацiй з питань дизайну є
вочевидь недостатньою. Лише в останнi роки
у нас почали появлятися публiкацiї з актуаль-
них питань iсторiї та розвитку проектування.
Лише окремi з них представляють вагомi мо-
нографiчнi дослiдження – як, наприклад, пра-
цi В.Я.Даниленка “Дизайн України у свiтовому
контекстi художньо-проектної культури” (2005)
та “Майбутнє європейського дизайну: Чехiя,
Польща, Україна” (2007). Переважна бiльшiсть
публiкацiй є статтями у перiодичних виданнях i
висвiтлюють лише окремi аспекти сучасного ди-
зайну. Актуальним питанням проектування свi-
тильникiв, широких можливостей їх використан-

ня в iнтер’єрi, вивченню актуального зарубiжного
досвiду, а, зокрема, провiдних фiрм сучасної Нi-
меччини, придiляється недостатньо уваги.
Так само, як проектування свiтильникiв у

будь-якiй частинi Європи (наприклад у сканди-
навських країнах чи Iталiї) виявляє явнi аналогiї
iз загальними рисами, властивими мiсцевим ди-
зайнерським школам, насамперед на рiвнi емоцiй-
ностi та ментальностi, в Нiмеччинi дизайн свi-
тильникiв причетний до iсторiй розвитку мiсце-
вого дизайну. На вiдмiну вiд свободи, яка про-
низує iдеї iталiйських проектувань, в Нiмеччинi
завжди вiдчутними є впливи iдей функцiоналiз-
му, методiв, принципiв i форм, започаткованих
у всесвiтньовiдомiй школi Баухауз. Незапереч-
ний авторитет останньої немов би постiйно сковує
iнiцiативу мiсцевих дизайнерiв. Бiльше того, мо-
жемо стверджувати, що не так багато сучасних
європейських проектантiв змогли проявити “стiй-
кiсть щодо не наслiдування штатного дизайну за-
гальноєвропейського зразка, затисненого у догми
функцiоналiзму”1.
Запровадженi Баухаузом принципи знаходять

продовження у неофункцiоналiзмi повоєнного ча-
су, який тепер активно розвивається в дизайнер-
ськiй школi в Ульмi. У 1960-их рр. вiн практично
стає панiвним стилем у Нiмеччинi. Його домi-
нування у крайньому своєму виразi призводить
до трактування дизайнерiв як своєрiдного рiзно-
виду iнженерiв. Яскравим прикладом того часу є,
зокрема, продукцiя вiдомої нiмецької фiрми “Бра-
ун”, де послiдовно втiлювався проголошений Мiс
Ван дер Рое, парадоксальний на перший погляд,
лозунг: “менше дизайну – значить бiльше ди-
зайну”2. Зважаючи на iсторичнi обставини затя-
жного посттоталiтарного перiоду, модернiстичний
рух в Нiмеччинi виявився особливо тривалим. З
часом вiн перерiс у своєрiдну традицiю, яка досi
“у сферi нiмецького дизайну продовжує шанувати
позанацiональнi чесноти “Баухаузу” та Ульму”3.
У свiтильниках нiмецьких проектантiв зазви-

чай виразно домiнує функцiйнiсть та утилiтар-
нiсть, вони стають органiчною частиною сучасної

1Даниленко В.Я. Дизайн України у свiтовому контекс-
тi художньо-проектної культури.– Харкiв: Колорит, 2005.–
С. 51, 62.

2Михайлов С. История дизайна.– Т. 2.– Москва: Союз
дизайнеров России, 2004.– С. 208.

3Даниленко В.Я. Дизайн України у свiтовому
контекстi...– С. 51.
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архiтектури i дуже рiдко претендують на влас-
ний яскравий образно-пластичний вираз. Харак-
терним прикладом сказаного є вiдома нiмець-
ка компанiя “Цумтобуль”. Сьогоднi вона про-
понує споживачам великий дiапазон свiтильни-
кiв. Упродовж багатьох рокiв фахiвцi фiрми став-
лять перед собою конкретну мету – за допо-
могою свiтла створити простiр для нових вра-
жень, полегшити роботу людей, полiпшити їх
комунiкацiю та пiдвищити безпеку життєдiяль-
ностi. При цьому важливим є те, що в ро-
ботi на усiх рiвнях враховується рiвень вiд-
повiдальностi перед навколишнiм середовищем.
Для досягнення згаданої мети “Цумтобуль”, як
пiдприємство концерну “Zumtobel Group”, ось
уже 50 рокiв розробляє передовi рiшення ос-
вiтлення, в яких у рiвнiй мiрi враховують-
ся ергономiчнi, економiчнi та екологiчнi вимо-
ги, всебiчно використовуються естетичнi ефекти
свiтла.
Комплекснi свiтловi рiшення компанiї створю-

ють рiзноманiтнi свiтловi ефекти, що дозволя-
ють вiдчути гармонiю свiтла та архiтектури. Такi
новi технологiї, як свiтловоди, мiкропiрамiдальна
оптика та свiтлодiоди були негайно використанi
фiрмою для створення високоякiсних i високо-
естетичних виробiв. Паралельно з цим, особли-
ва увага придiляється прикладним дослiдженням
в галузi енергоспоживання. Системи регулюван-
ня свiтла в залежностi вiд денного освiтлення i
свiтильники з пiдвищеним експлуатацiйним кое-
фiцiєнтом корисної дiї – такi, як, наприклад, серiя
“Panos PSP +”, з рефлектором з срiбним напи-
ленням, – за тих самих умов дають значно бiльше
свiтла i яскравостi, нiж стандартнi4.
Оптимальнi поєднання iнновацiй та дизайну

становлять справжню естетичну значимiсть дже-
рел свiтла, пропонованих виробiв компанiї нале-
жать: система свiтлових смуг “Tection”, система
офiсного освiтлення “Light fields”5, зональнi свi-
тильники “Ytliodisc”, система свiтильникiв “Vi-
vi”, система свiтильникiв “Solart II”, вбудованi
свiтильники “2 light”, системи регулювання свiтла
“Luxmate emktion”, система свiтлових аварiйних
знакiв “Onlite” тощо6.

4http://www.archiexpo.com/prod/zumtobel/wall-washer-
90003-45626.html

5http://www/designerpages.com/products/63890-Light-
Fields

6http://www.archiexpo.com...

Ефективна спiвпраця з провiдними свiтло-
дизайнерами постiйно розширює дiапазон послуг.
Компанiя позицiонує себе у мiжнародному про-
ектному бiзнесi як глобальний партнер iнвесто-
рiв, забудовникiв, архiтекторiв, проектувальникiв
електрообладнання, оптовикiв i дистриб’юторiв. У
вiдповiдностi з фiлософiєю компанiї, дизайнери
намагаються створювати не лише конкретнi виро-
би, але й прогнозувати яскравi емоцiйнi вражен-
ня за допомогою свiтла. “Цумтобель” дотримує-
ться спецiальної концепцiї, названої “Humanergy
Balance”. Ця концепцiя покликана створювати
оптимальний баланс мiж ергономiчними, еконо-
мiчними та екологiчними аспектами освiтлення,
не забуваючи при цьому естетичне оформлення.
Зупинимося тепер на деяких виробах компанiї.

Зокрема, вона представляє нову серiю свiтиль-
никiв “Sconfine”, розроблену у спiвдружностi з
вiдомим дизайнером Маттео Туном7. Свiтильни-
ки цiєї серiї уможливлюють створення своєрiдної
гри перспектив у примiщеннi. З їх допомогою мо-
жуть бути подоланi реальнi просторовi межi, що
змусить вiдвiдувачiв по-iншому сприймати гео-
метрiю примiщення. Гра свiтла створює враження
глибини, надає примiщенню нового вiзуального
сприйняття.
Пiдвiснi свiтильники “Sconfine Linea” вража-

ють елегантнiстю форм. Їх корпус сприймаєть-
ся майже нематерiально i повнiстю зводиться до
свiтлового ефекту. Кiнцi свiчника обрамленi кор-
пусом з хрому. Три габаритних довжини уклада-
ються в модульну структуру, а унiкальна довжи-
на системи пiдвiшування (бiльше чотирьох мет-
рiв) забезпечує рiзноманiття можливостей вико-
ристання свiтильникiв, у тому числi i в примiще-
ннях з високими стелями. При цьому свiтиль-
ники можуть крiпитися як вертикально, так i
горизонтально.
Багатопрофiльна система “Supersystem” дозво-

ляє вирiшувати комплекси завдань щодо освiт-
лення складних об’єктiв8 у суто функцiональному
ключi. Для виготовлення шинопроводiв i “спотiв”
тут використовується вторинний алюмiнiй, особ-
ливо вигiдний з точки зору енергозатратностi. Рi-
знi варiанти свiтильникiв, якi буквально залива-
ють свiтлом стiни, а також можливiсть вiзуаль-
ної iнтеграцiї вiдбитого свiтла, дозволяють систе-
мi легко вирiшувати найскладнiшi освiтлювальнi

7http://www.zumtobel.com.au/au/en/product f.htm
8Там само.
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завдання. При використаннi в музеях, галереях i
виставкових примiщеннях система дозволяє вiдвi-
дувачам повною мiрою насолодитися споглядан-
ням об’єктiв мистецтва.
Iнший вирiб компанiї – свiтловi куби “Active

light wall II”. Вони завжди справляють сильне
враження, в залежностi вiд розташування: на стi-
нi, на стелi, одиничними модулями або цiлими
секцiями. Їх однорiдне свiтло вiдрiзняється iнтен-
сивнiстю. Розподiл кольорового освiтлення вiд-
бувається рiвномiрно по всiй площинi куба, до
самого його краю. Це стало можливим завдя-
ки особливому матовому матерiалу – спецiальнiй
плiвцi, натягнутiй по всiй переднiй сторонi свi-
тильника. Таке покриття запобiгає виникненню
небажаних вiдблискiв та вiдображення при вико-
ристання скляної або акрилової поверхнi9.
Особливим рiзновидом продукцiї “Цумтобель”

є вироби, названi спецiальними композицiями
свiтла – “Vivaldi”. Вони створенi на основi iнтер-
активного програмного забезпечення для творен-
ня iндивiдуальних свiтлонастроєних вражень. За
поважним iм’ям знаменитого композитора у цiй
освiтлювальнiй системi криється новизна форми i
змiсту. Програма вiзуалiзацiї “Vivaldi” дозволяє
дизайнерам, архiтекторам i самим клiєнтам про-
гнозувати iндивiдуальнi свiтловi настрої на кон-
трольнiй панелi. Вони можуть в iнтерактивному
режимi впливати на яскравiсть i колiр освiтлен-
ня задiяних свiтильникiв. Крiм того, “Vivaldi”
вiдкриває абсолютно новi можливостi узгоджен-
ня штучного освiтлення з рiвнем денного свiтла,
реагуючи на його змiну10.
У минулому залишилися часи, коли функцiї

свiчника були жорстко заданi на момент покуп-
ки i могли змiнюватися лише з великими витра-
тами. Компанiя “Цунтобель” робить свiтильник
своєрiдним багатофункцiональним iнструментом,
здатним адаптуватися до мiнливих потреб. Особ-
ливе мiсце в модельному ряду займає свiтильник
“Slotlight”, який володiє здатнiстю творити яск-
равi свiтловi лiнiї. Вiн повнiстю вiдповiдає сучас-
нiй архiтектурi i може немов би повнiстю розчи-
няється в архiтектурному вирiшеннi примiщення.
Цьому ефективно сприяє новий профiль корпу-
су свiтильника, виконаного з анодованого алюмi-
нiю. Такий свiтильник навмисне застосовується
для того, щоб пiдкреслити архiтектурний малю-

9http://www.archiexpo.com...
10Там само.

нок, виявити структуру примiщення. Поєднуючи
елементи “Slotlight” один за одним, можна отри-
мати практично нескiнчену свiтлову смугу, в якiй
стики мiж окремими елементами будуть практич-
но непомiтними11.
Ще одне нововведення – пропонована “Цум-

тобель” система “Xeno”. Це нове поколiння свi-
тильникiв спрямованого свiтла, якi дають мож-
ливiсть поєднувати чисто функцiйнi дизайнерсь-
кi рiшення з певними професiйними амбiцiями.
Система “Xeno” iдеальна для презентацiй i ак-
центування окремих деталей iнтер’єру. Найпомiт-
нiшою її особливiстю є “Х”-подiбний фiксуючий
елемент12. Вiн гармонiйно поєднує округлу фор-
му оптичної частини з прямокутною пiдставою i
в той же час забезпечує гнучке позицiювання та
мiцну фiксацiю системи.
Висновки. Названi приклади продукцiї “Цум-

тобель” свiдчать про вагому роботу проектан-
тiв та конструкторiв фiрми. Компанiя вiдома в
усьому свiтi як компетентний i надiйний парт-
нер, який займається вирiшенням питань, пов’я-
заних iз забезпеченням професiйного iновацiйно-
го освiтлення для примiщень будь-якого типу.
Новi умови працi та вiдпочинку змiнюють ди-
зайн примiщень i структуру освiтлення. Свiтло
сприяє спiлкуванню, допомагає розумiти iнших:
динамiчнi свiтловi рiшення з оптимальною свiт-
ловою гамою дозволяють зосередитися i створю-
ють комфортнi умови для вiзуального сприйняття
навколишнього середовища.
Освiтлення сьогоднi вiдiграє велику роль у

примiщеннях будь-якого призначення: у торгових
залах, у готелях i спа-зонах, у ресторанах, на
транспортних спорудах та автостоянках, в об’єк-
тах мистецтва та культури, закладах спорту i до-
звiлля, закладах медицини та охорони здоров’я.
Усi перелiченi функцiї намагається забезпечити
“Цумтобель”, ефективно спiвпрацюючи з дизай-
нерами та фахiвцями рiзних спецiальностей.
Подальшi дослiдження передбачається провес-

ти у напрямi поглибленого вивчення основних
тенденцiї та принципiв проектування освiтлю-
вальних прикладiв на iнших нiмецьких пiдприєм-
ствах, їх порiвняння з досвiдом роботи дизайне-
рiв Iталiї та виявлення перспектив використання
в Українi.

11http://www.zumtobel.com...
12http://www.archiexpo.com...




