
– Мої вітання. Мене звати Лєна Чиченіна. Це програма «Шлях до себе». 

Ми у ній говоримо про те, як виходимо з радянського впливу. Наш проєкт 

виходить за підтримки Українського культурного фонду. Сьогодні 

говоримо про дизайн з дизайнеркою Оксаною Долгопятовою. Вітаю. 

– Всім привіт. Рада бути у цій студії. 

– У Оксани сьогодні буде дебют українською. Прошу аудиторію Оксану 

підтримати. Багато людей переходить на українську мову і їх, безумовно, 

треба підтримувати. Як ви реагуватимете, якщо я вас інколи 

виправлятиму?  

– Дуже добре буду реагувати. Якщо ви мене не виправите, а я потім це 

послухаю, мені буде дуже соромно. Я подумаю, чому мені не сказали? 

Катастрофа! (Сміється). Тому можна. 

– Помилки роблять усі. І ми досі робимо помилки у дизайні інтер’єрів. Я 

вам поза кадром розповіла про свої. Насправді вплив радянських 

інтер’єрів, мені здається, достатньо великий. Останнім часом чую розмови, 

що дедалі більше у тренди входить радянський дизайн. Правильно? 

– Так.  

– Зрозуміло, що видозмінений. Але чому це відбувається? У якому вигляді 

повертається і що саме у ньому привабливого для теперішніх людей? 

– Я б не сказала, що це саме радянський дизайн. Він дуже-дуже через вузькі 

щілинки проходив до Радянського Союзу. У Радянському Союзі, Німеччині, 

Італії був період модернізму, який відобразився не лише на архітектурі, а й на 

меблях, на атмосфері у домі. Зараз це переосмислюється. І не тому, що це був 

радянський стиль. Просто цей шлейф зараз дуже модний. Не лише у нас. 

Знаєте, колись я вперше потрапила у Мілані у вінтажний маркет - такий 

підвальчик. Це було перше місце у Європі, де були вінтажні речі. І Мілан – це 

головне для мене місце розвитку дизайну. Я думала, що там буде класичне все, 

як у нас. Якщо вінтаж, то це бабусин комодик з золотом чи ще щось. Там було 

все з п’ятдесятих-шістдесятих років. Це було для мене дуже цікаво. 

Спілкувалася з власником цієї галереї. Він розповів, що все, що зараз 

викидають, вони викуповують, складають. 

– А потім продають утричі дорожче.  

– Так. У них змінюється експозиція постійно. До нас це дуже довго доходило. 

Погляньте, що зараз відбувається зі збереженням модернізму.  

– Так, руйнується.  



– Зараз хтось почав дуже голосно про це говорити. Іноді здається, що якийсь 

«пряничний будиночок» має якусь цінність, але його збудували років 30 тому. 

А якийсь справді витвір мистецтва, архітектури руйнується, і ніхто не зважає на 

це.  

– Зараз вже змінюється поступово ситуація. Але що таке радянський 

інтер’єр? У моєму розумінні це так: заходиш, є «прихожая», далі є 

«стєнка», є об’ємний диван, два крісла, журнальний столик, стоїть 

телевізор з серветочкою зверху або без неї. У спальні велика шафа або 

шафа-купе з великими дзеркалами. 

– Це вже пізніше (Сміється). 

– І багато «коврів». Що саме повертається з радянського інтер’єру? Чи що 

взагалі таке радянський інтер’єр?  

– Знаєте, мені дуже пощастило. Мій батько – військовий льотчик. Ми жили у 

багатьох квартирах, зокрема Західної Європи. Моя мама купувала дуже цікаві 

речі. У моєму дитинстві не було таких інтер’єрів, як в «Іронії долі», на щастя. 

Може, тому я дизайнер. Радянський інтер’єр – це насамперед ковры. 

– Це не килим, це саме «ковьор». 

– Я п’ять років тому повісила у сучасній квартирі своїх замовників «ковьор» на 

стіну. Можна вважати це якимось кітчем, іронією. А насправді вони переїздили 

до нової квартири, яку ми зробили. Вони мали якісь пам’ятні речі. Саме цей 

«ковьор» був важливим. У замовників була романтична подорож до Грузії, 

вони його там купили. Для них він був дуже цінний. Але він маленький, а 

квартира велика і нова. Я пожартувала, мовляв, давайте його на стіну повісимо 

у кабінеті мого замовника. Там у нього зуми, скайпи і так далі. Всі посміялися, 

але замовники були з гумором і погодились. Він там вже п’ять років висить. 

Звісно, це не просто радянські квіточки, а дуже стильний інтер’єр, я вважаю. Я 

ушла от вопроса (Сміється). 

– Для мене радянський інтер’єр — це просто непрактичність. Приміром, та 

сама «стєнка». Для чого? У маленькій «хрущовці» стоїть величезна 

«стєнка», щоб поскладати туди «хрусталь», яким ніколи не користуються. 

– Це ж все багатство, розумієте. На чорний день. Рибки пам’ятаєте? Воно все 

стоїть у пилюці або ні. Це багатство. Воно прикрашає помешкання. Один раз у 

році на день народження або Новий рік витягують. 

– Це в кращому разі. У моїх батьків є столовий набір на 12 персон, як я 

кажу. Ним не користувались, не знаю, взагалі ніколи.  



– Мої батьки досі речі, що купили мені 35 років тому, зберігають. Вони мені не 

потрібні, я не буду цим користуватись. Ну, а раптом. Це не бабусі з дідусями, 

це мої батьки. Вони не такі дорослі. З приводу «стєнки». Розумієте, «стєнка» у 

світі з’явилася дуже давно. Це було рішення для зонування приміщень. Вона 

поєднувала у собі хранение. 

– Зберігання. 

– І можна було поставити якийсь декор, арт. Можна було об’єднати стелаж, 

наприклад, з якоюсь шафою. Це було гарно і практично. Але до нас це 

просочилось. Як українською буде? 

– Ох, боже. Пролізло. 

– Пролізло, так (Сміється). Ну що там зонувати? Це маленька кімната, десять 

метрів. Є одна стінка така, інша, все навколо телевізора. Вона як конструкція 

може бути, але те, як її використовували, в яких кольорах. І оця ліпнинка 

вульгарна. Якби ж це було пропорційно. Слухайте, ІКЕА – це ж насправді дуже 

стильно. Маленькі приміщення та ІКЕА ідеально поєднуються. Якщо можна 

було дизайн такого рівня застосувати на виробництвах Радянського Союзу, то 

не було б такого жаху. А ще оце бажання накопичувати багатства на чорний 

день.  

– Бо може не бути, ми урвали, в черзі стояли. 

– Більше «коврів». До речі, не знаю чому – може, це сформувалося саме за 

радянських часів, – але в нас дуже поганий смак. Зараз це все ж таки 

змінюється. Але якщо приїхати у якесь маленьке містечко в Європі, то там все 

одно все буде зі смаком. Не знаю, чому такого немає в нас. Скільки поколінь 

назад треба прогортати, щоб подивитись, що пішло не так. 

– А це не причина саме радянської естетики? І одяг не був особливо 

красивим, і меблі. Можливо, тому виник оцей «Пшонка-стайл»? І досі є. Це 

вже такий пережиток, стільки вже років сміються з оцих люстр, краси та 

багатства. Але воно досі існує. Такі квартири здають, продають. Знову з 

них сміються, далі все це йде по колу. Можливо, ми не знаємо, як зробити 

красиво?  

– Розумієте, це такий шар замовників. Я починала з таких, звісно. Коли ти 

студент, і взагалі це було дуже давно. Іншої роботи не було, всі робили таке. 

Звісно, перші замовники, які могли собі дозволити архітекторів та дизайнерів, – 

це люди, які заробили у дев’яності гроші. Дуже специфічний шар людей, вони 

хотіли показати своє багатство. Не було «насмотренности», якихось знань. 

Насправді дизайнери сформувалися зовсім недавно. Раніше це були просто 



художники, робили оці червоні кімнати, «слава КПСС». Приходить замовник, 

який хоче все і одразу. У нього годинник за 70 тисяч євро, колекція. І були 

тільки такі замовники. Вони досі є, але їх дедалі менше. Я десять років тому 

ледь не втекла з професії, бо в такому завжди працювала. Це дуже-дуже-дуже 

багаті інтер’єри. Але вони, слава богу, вже відходять. Є люди з грошима, 

смаком. Не завжди, але зазвичай це молоде покоління. Найімовірніше, якщо 

замовник сучасний, який хоче щось цікаве, класне та стильне, може прийти в 

кедах. І це буде окей. А замовник того покоління... 

– Прийде, щоб було видно, що він може оплатити. 

– Навіть вони змінилися зараз. Але все ж таки хочуть, щоб було зрозуміло, коли 

заходиш, бачиш фасад його дому, машину, дружину, годинник, крокодилові 

туфлі (Сміється). Не думаю, що це можна якось викорчувати.  

– Якщо говорити саме про цих молодших людей чи тих, які познайомилися 

з чимось кращим. Як ви кажете, «насмотренность». Сама не знаю, як його 

перекласти. Це слово багато вживають в кіно, коли говорять про фешн-

бізнес. Якщо є наша специфіка, то які інтер’єри замовляють люди, що 

мають і гроші, і смак? На що вони надивилися, що обирають? Які є 

традиції, тенденції? 

–  Річ у тім, що не лише справа у замовниках. Ще є дизайнери. І ми так само 

вчимося. Зараз дизайнери навчились робити класні інтер’єри. Це щось сучасне, 

лаконічне, без якогось жлобства. Не знаю, чи є таке слово в українській мові 

(Сміється). Знаєте, у моєму фокусі навіть немає цього «Пшонка-стайлу». Воно 

у якійсь паралельній реальності існує, дуже далеко від мене. У моєму фокусі є 

колеги, що роблять щось сучасне, хтось іноді робить якусь неокласику. 

Бувають замовники старшого покоління, які це хочуть. Треба поважати їхні 

бажання, чому ні? Класика – це дуже класний стиль. 

Але в нас її дуже спаплюжили. Навіть на золото у всіх негативна реакція. А 

золото – це дуже стильно і модно може бути. Якийсь колір, орнамент тощо. 

Зараз таке нове віяння. Багато дизайнерів навчились робити, наприклад, 

скандинавський інтер’єр. Він не дуже скандинавський, але його так називають. 

До того ж є різні сегменти – люкс, середній клас, трішки нижче. Дизайнерів 

багато, всі різного рівня та задачності. Є митці, є класні менеджери, є ті, хто 

робить копіпаст. І це теж окей. Це, звичайно, не радянський інтер’єр. Це просто 

класно, лаконічно, сучасно. Бідненько, але чистенько (Сміється). Кожен обирає 

свого замовника, свого дизайнера.  

І ще роблять арт з інтер’єру. Я до цього прагну, це моє. Але потрібен якийсь 

дуже специфічний клієнт. Мені, наприклад, нецікаво робити те, що зрозуміле. Я 



це вмію, але цікаво щось накрутити. Це як у мистецтві – всі думають, що мазня 

якась. Ми знімали вчора мій завершений проєкт, привозили на примірку арт. 

Запакований, там скульптури, полотна. Охоронник на вході дивиться, як ми все 

це вивантажуємо. Каже, мовляв, я б теж таке намалював. Думаю, якби ви знали, 

скільки це коштує, який це майстер робив (Сміється). Але це не тому що він 

пензлем помалював, ні. За цим стоїть освіта, «насмотренность», життєвий 

досвід. Дуже багато всього, це не просто каляка-маляка. Так само з інтер’єром. 

Неможливо зробити якийсь сміливий інтер’єр, якщо ти до цього не навчився 

робити хороший класичний інтер’єр.  

– До речі, часто кажуть, мовляв, моя дитина так намалювала б. Про 

картини Джексона Поллока, приміром. 

– От і охоронець сказав, що таке саме намалював би (Сміється).  

– Може розбагатіти, якщо зможе. Ми говорили про моду з Зоєю 

Звиняцьківською, наша чи не єдина дослідниця моди. Вона всю моду після 

розпаду СРСР поділила за періодами. Був гламур – «Пшонка-стайл», 

тільки в одязі. Він набрид, з’явився антигламур – це коли все лаконічно, 

просто. Чи був такий період в інтер’єрі? Дайте нам білі стіни, ми 

поставимо два стільчики, ліжечко та будемо тут жити. 

– Так, для мене це був ковток свіжого повітря після тих інтер’єрів, які я робила. 

Проте мені дуже швидко це набридло.  

– Це якась така штука, яка відбувається на противагу чомусь. Спочатку 

давайте дорогі інтер’єри, потім ми від них відмовляємось. 

– Коли я ще навчалась в інституті, мені здавалося, якщо кришталеву люстру 

можна повісити на тлі справжньої бетонної стіни – це взагалі. Але зараз це вже 

класичний прийом: беремо два різні матеріали. Кришталь і такий брутал. Це 

наче сукня з квіточками та грубі черевики. Можливо, років 40 тому це було 

дуже сміливо. Хоча ні, хіпі так ходили. Для мене у школі це було сміливо. 

Якщо платтячко, то якісь туфельки на підборах. Так само в інтер’єрі. Спочатку 

треба, щоб було платтячко з туфельками. А потім, якщо можеш це носити, 

можеш одягати черевики, гумові чоботи. Через те, що я роблю такі артові 

проєкти, іноді доводиться переконувати клієнтів. Наприклад, буде золотий 

елемент, але це не вульгарно.  

– Увага, золото! Не лякаємось. 

– Так. Адже це буде серед всього. Не тому, що ми зараз вам зробимо шпалери з 

квіточками, висітиме вульгарний кришталь. Можна іронічно до цього 

підходити, щоб було цікаво. Еклектика у одязі цікава. Те ж з інтер’єрами. 



– Я так люблю леопард і все з ним шукаю. У інтер’єрі є леопард? 

– О боже (Сміється). У мене так було спочатку з золотом, я його ненавиділа. 

Коли побачила його на європейській виставці, подумала, що це стильно та 

класно. І помаленьку вводила у свої інтер’єри. Для мене леопард був – ні, 

ніколи взагалі. Рік тому я намагалася одну леопардову подушечку покласти на 

диванчик, але мені не дозволили. Минулого тижня малювала новий концепт 

нового інтер’єру. Там усе таке вау, навіть для мене. Там був леопардовий 

диванчик. Замовник, який давно зі мною працює і знає, що буде ризиковано, 

але класно, відмовив.  

– Ми ще до цього не дійшли. Якщо за одну хвилину можна підсумувати, як 

інтер’єр впливає на свідомість людей. Наскільки сильно і як саме? Зараз 

люди, коли винаймають квартиру, просять без радянського інтер’єру. Але 

часто доводиться певний етап прожити у ньому.  

 – Це катастрофа. Підходиш до дзеркала, а навколо все це. Розумієте, це 

рефлекси, колір, пропорції. За одну хвилину не можу сказати (Сміється). Це ж 

наше оточення, змінюється настрій. Коли просто дивитесь на себе у дзеркало в 

іншому інтер’єрі, ви собі подобаєтесь. Все по-іншому. Вам зручно ходити цією 

квартирою, немає непотребу. Все гармонійно та пропорційно. Треба, щоб 

дизайн був непомітним, дарував відчуття радості та емоцій водночас. Якщо 

робити якісь дизайнерські прийоми, то виключно на емоціях, почуттях. А не 

тому, що я так вигадала, а ви будете об це спотикатись. Дизайн – це насамперед 

про комфорт. Спочатку треба навчитись робити добре, зручно, комфортно, а 

потім додавати емоцію. 

– Я так розумію, панове, що ми у дизайні, як і багатьох інших моментах, 

перебуваємо на перехідному етапі. Ви, як і багато наших гостей, говорите, 

що старше покоління так звикло. А нове покоління – молодці. Оксана 

Долгопятова була у нас в студії. Ми говорили про дизайн.  

– Українською.  

–  Усього один чи два рази я вас виправила. А третє слово сама не знала як 

перекласти. У Оксани сьогодні був дебют українською мовою. Дуже 

класно, що ви зробили цей крок. Програма «Шлях до себе». Ми 

розбираємося у радянському впливі на нашу дійсність, говоримо про те, як 

з нього виходимо. Наш проєкт виходить за підтримки Українського 

культурного фонду. Мене звати Лєна Чиченіна. На все добре, до 

побачення.  

  


