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Піднято проблему ідентифікації міського середовища історичної забудови 

міста Львова за допомогою  світлового дизайну. Проаналізовано основні 

тенденції застосованих форм освітлення та їх позитивний і негативний вплив    

на  вияв архітектурного образу міста. 
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З настанням темряви світ навколо нас змінюється. Іноді може виникнути 

враження, що в ночі ми потрапляємо в нове місце, котре зовсім не схоже  при 

сяйві дня.  І те, як воно виглядатиме, та яке враження справить на нас, в великій 

мірі залежить саме від світла. Бурхливий розвиток світлового дизайну в певній 

мірі став визначним сегментом на шляху формування принципово нових 

функцій світла поза межами банального поняття-освітлення екстер’єрного чи 

інтер’єрного простору. 

 Світло – електромагнітне випромінювання певної довжини хвилі, яке 

людина може сприймати за допомогою рецепторів ока. Світло неможливо 

відчути на дотик, але воно на протязі значного історіографічного зрізу стає 

таким елементом міського середовища як предмети, споруди та конструкції. Та 

чи завжди несе у собі позитив, чи не спотворює наше уявлення про навколишнє 

середовище? Світло формує у людини сприйняття зорових образів і служить 

нам не лише для орієнтації, але й для створення певного художнього образу. Не 

раз ми зупинялись поряд з освітленими фасадами, вулицями та вітринами 



нічного міста. Вражає навіть не так об’єкт в цілому, як гра світла та тіні на 

окремих елементах, колір, яскравість, контраст. В руках професіонала ці 

фактори дозволяють досягнути чудової гармонії з формами та об’єктами 

навколишнього середовища. Варто зауважити, що для створення освітлення на 

високому рівні необхідно володіти знаннями в області архітектури, 

світлотехніки та електроенергетики. Це пояснюється тим, що концепція  

світлового оформлення міста виконується з урахуванням законів архітектурно-

художнього освітлення міста, правил і вимог зовнішнього освітлення. 

  Проте часто ми стикаємося з використанням світла, котре приводить до 

не надто позитивних результатів. Наприклад, воно може конфліктувати з 

світлом, яке надходить від інших об’єктів. Така проблема виникає в наслідок 

недостатнього опрацювання інформації або при не врахуванні навколишніх 

чинників. Тому можна зазначити, що окремий об’єкт або ідея – це ще не 

достатня умова для якісного освітлення в цілому. Корисною для майбутнього 

результату є реалізація проекту в комплексі, тобто підсвітка цілої вулиці, 

архітектурного або ландшафтного ансамблю,  кварталу, району, враховуючи 

наявні історичні особливості. 

Одним із розповсюджених видів використання світла є світло котре 

містить у собі певне забарвлення. Такого виду підсвітка дозволяє досягти 

акценту та контрасту не лише за рахунок спрямування променів, але і через 

залучення додаткових кольорів. Тим самим можна дуже вдало збагатити об’єкт 

та надати йому нового образу. Хоча потрібно уважно підходити до  

використання кольорових джерел світла на поліхромованих фасадах. Скажімо 

поєднання жовтого світла ламп з блакитним або синім кольором фасаду може 

створити незадовільний ефект та звести нанівець усі зусилля дизайнера. Разом з 

тим, за допомогою цих же ж ламп, в архітектурній підсвітці  можна виділити їх 

властивість і водночас оптично приховувати недоліки будівлі. Чудового 

результату можна досягти при поєднанні теплого та холодного світла ламп. 

Особливо ефективне таке поєднання коли необхідно візуально підкреслити 

об’єм споруди. В цьому випадку, виступи можна підсвітити холодним світлом, 



а впадини теплим або ж навпаки. Розглядаючи ідею світлового дизайну варто 

не забувати яку ціль вона несе. Метою освітлення архітектурних об’єктів є 

підкреслення ефектності об’єкта освітлення, експонування непомітної вдень 

краси споруди, оскільки стаціонарне скероване освітлення, на відміну від 

мінливого денного середовища (що звичайно надає архітектурі певного шарму), 

дає змогу підкреслити  ефектні та цінні зразки архітектурних деталей і 

відобразити силует будівлі, тим самим підсиливши емоційний вплив на уяву 

спостерігачів, окрасу міста, зокрема, окремих районів чи вулиць у вечірню 

пору. Саме такий цілісний  дизайнерський, виважений підхід у використанні 

тенденцій світлового дизайну повинен переважати в світловому формуванні 

ансамблю історичної забудови міста Львова, де історіографічний зріз стилевих 

архітектурних споруд коливається від Княжих часів до ХХІ століття. За таких 

умов, хаотичний спосіб підсвітки виокремлених поодиноких будівель, а це в 

основному сакральні споруди – церква Св. Андрія (колишній костел 

бернардинів), церква Євхаристії (колишній костел домініканців), церква Арх. 

Михаїла (колишній костел кармелітів босих) та інші; орендовані банками та  

установами історичні пам’ятки архітектури, «підкреслені» світловими засобами 

в міру своїх естетичних засад, які в переважній більшості суперечать науковим 

стандартам світлового дизайну, який вже має напрацьоване теоретично-

практичне підґрунтя та наукову структуру[2]. Однак вміло застосувати ті чи 

інші принципи освітлення, з урахуванням і пам’ятко-охоронної специфіки – 

справа комплексного науково-дизайнерського проекту, який можна поступово 

реалізовувати тими ж релігійними громадами, але в контексті образно-

стилістичного плану та на належному технічному рівні, позаяк світлова 

інсталяція безпосередньо та опосередковано «втручається» в матеріальну 

структуру архітектурної пам’ятки. Звичайно на тлі минулого образу - «скутого 

темрявою» міста, сучасна світлова інсталяція городянами та гостями міста 

сприймається позитивно. Однак в контексті розвитку та збереження історичних 

пам’яток та формування ідентифікації міського середовища Львова та інших 

міст, містечок та селищ так званої «золотої провінції» України, комплексний 



підхід у застосуванні невід’ємного сегменту – світлового дизайну, прискорить 

вирішення цієї проблематики на якісно новому рівні. Адже дуже часто замість 

формування цілісного світлового середовища, вона навпаки розбиває його; 

вириває споруду із загальної концепції або ж просто руйнує її візуальні форми 

та силуети. Не одноразово спостерігалось, що при виборі невдалих кольорів та 

точок спрямування світла, архітектурний ансамбль просто «розвалювався» на 

очах, а в наслідок перенасичення світловими елементами (зокрема такою 

популярною тепер неоновою рекламою) не залишалось жодних точок для 

фокусу. Таким чином втрачались усі функції котрі першо початково були 

покладені на світло. Замість створення акценту, воно навпаки нівелювало 

об’єкт, зливало із так само яскраво освітленими навколо. В такому середовищі 

доволі важко знаходитись довгий час. Воно, як і повна темрява, має гнітючий 

вплив. 

Особливе місце у піднятій проблематиці займає світловий дизайн 

ландшафтно-паркових частин міста Львова. Достатньо банально сприймається 

хаотичне освітлення на кронах дерев, рисунок та силует яких просто зникає при 

необдуманому монтажі не зовсім відповідних по масі та колористиці лампових 

гірлянд. Вдалим прикладом може слугувати  електроінсталяція на вулиці 

Академічній та вул. П.Чайковського. Ще однією помилкою при створенні 

освітлення є надання йому основного значення, коли замість того, щоб 

доповнювати заданий образ, воно його повністю нівелює та перетягує погляд 

виключно на себе. Варто пам’ятати, що освітлення є допоміжним елементом, 

який повинен працювати на об’єкт, підкреслюючи його найкращі сторони та 

приховуючи  недоліки.  Правильно спроектоване освітлення характеризується, 

крім майстерно виділеної точки притягання погляду, наявністю фокусних точок 

інших експонованих фрагментів фасаду, які привертають увагу спостерігача 

після точки притягання погляду. Поетапний процес спостереження об'єкта 

освітлення виглядає таким чином: спочатку погляд зупиняється на точці 

притягання погляду, потім людина розглядає деталі,  акцентовані фокусними 

точками. Врешті-решт, спостерігач намагається сприйняти і запам'ятати 



світлову експозицію цілісно.  Фокусні точки, зазвичай, менш експоновані, ніж 

точка притягання погляду, але попри це чітко вирізняються.  Таким чином 

можна сказати, що професійно, грамотно створене освітлення лише покращить 

наше сприйняття вечірнього міста, покаже  його, до цього приховану, красу та 

приховає недоліки. На користь використання освітлення говорить і те, що все 

частіше виникають саме нічні туристичні мандрівки містами. Все більше людей 

жадають побачити та насолодитись містом у темряві, милуючись мерехтінням 

ліхтарів та приглушеним світлом будівель.  

 Отже, сміливо можна стверджувати, що місто без світла – це мертве місто. 

Спробуйте собі уявити сучасні мегаполіси без освітлених фасадів, яскравих 

вітрин та ліхтарів. Велетенські будівлі будуть тяжіти над людьми та 

створювати непривітну атмосферу. Навряд чи у когось виникне бажання 

прогулюватись таким місцем довший час. У сьогоденні світло стало 

рівноправним учасником художнього образу міста. Воно його не лише 

доповнює, але воно його і створює. Диктує,  на що  звернути увагу, де зупинити 

погляд. Показує нам те, чого ми раніше не помічали. Відкриває горизонти 

нових можливостей.  
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