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РОЗДІЛ 3 

«МЕТОДИ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ ПІБіС» 

3.1 Методи архітектурного формоутворення зеленої архітектури 

В результаті аналізу 300 будівель і споруд зеленої архітектури визначено 

методи архітектурного формоутворення з використанням природних компонентів 

ландшафту: метод «зеленого камуфляжу», «природної деконструкції», «зеленої» 

комбінаторики та вотерморфний методи.  

Метод «зеленого камуфляжу» — це метод формоутворення при якому 

рослинність впроваджується в базові площини будівлі (рис. 3.1.1). Головний принцип 

— маскування та декорування фасадів рослинністю, де вона виступає у якості 

своєрідного імплантату в штучну форму. Прийоми побудови форми: у якості базової 

форми об’єкта використовуються правильні геометричні форми; об’ємно-просторова 

композиція частково «зникає» за рахунок впровадження в фасадну площину 

озеленення; розміщення рослинності на фасадах та даху будівель на основні 

конструктивних та життєзабезпечуючих систем; нижня горизонтальна базова 

площина залишається на рівні ґрунту; базові форми об’єкта можуть змінюватися 

шляхом трансформації розмірів, дефрагментації форми, приєднання форм до базової; 

базові форми можуть групуватися різними типами організації (лінійна, центрична); 

об’ємно-просторова композиція об’єкта співпадає з функціонально-конструктивною 

основою будівлі. Основні прийоми — поповерхове розшарування форми з 

озелененням дахів, вертикальне озеленення стін або зелена стіна, прийом «зеленого» 

даху, «зелена» оболонка, «зелена» шкіра, клаптикове озеленення, горщикове 

озеленення, прийом «псевдоконструкції», аплікація, щілинне озеленення, модульне 

або комбінаторне та інші. Використання рослин на базових площинах будівлі 

врівноважує композиційне значення архітектурної форми й озеленення. Всі базові 

площини зберігають свою цілісність.  

В залежності від ступеня розповсюдження рослинності, фасади будівлі можуть 

декоруватися  або  цілком  маскуватися.   Порівняння   показало,   що   даний   метод  є  
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Рис. 3.1.2 Аналогічність методів 

аналогічним історичному методу «накладного фасаду» (рис. 3.1.2), який був широко 

розповсюджений в архітектурному історизмі XVIІІ–XІX ст. Підсистема декору й 

архітектурних деталей визначала образ будівлі, її стиль, естетику та семантику, а 

творчий пошук також відбувався від функціонально-конструктивної основи об’єкта. 

Але в цьому методі в якості накладних елементів використовується рослинність та 

для неї готується спеціальна конструкція. 

Об’єкти-репрезентанти:  

а) ринок Halles Avignon, Франція, ботаніка П. Бланка, 2006 р. демонструє 

удосконалення існуючого об’єкта 1970 року будівництва шляхом розміщення певних 

типів рослин і створення панно на фасаді будівлі загальною площею 600 м2. Головний 

принцип роботи автора це тришарова система (запатентована в 1988 р.), включає 

металеву конструкцію (опору), шар ПВХ (для герметичності будівлі), два шари 

поліамідного волокна, що забезпечує життєдіяльність рослин. В даному об’єкті 

озеленена одна базова вертикальна поверхня (рис. 3.1.1, а). 

б) «Павільйон Канада» на виставці EXPO 2010 в Китаї демонструє поєднання 

дерев’яних поверхонь зовнішнього фасаду та щільного озеленення вертикальних 

площин внутрішнього двору, які створюють певний простір для відпочинку 
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відвідувачів. Суцільному озелененню підлягають три базові площини об’єкта, які 

розташовані під певними ухилами (рис. 3.1.3, а). 

в) Житловий комплекс «Tree House», Сінгапур, архітектурної компанії City 

Developments Limited, 2014 р. вважається об’єктом з найбільшою зеленої стіною в 

світі, що становить 3000м2, озеленення сягає висоти 24-поверхової будівлі. Значні 

площі рослинності та вітрові навантаження сприяли створенню міцного каркасу, а 

також певної «конструктивно-естетичної» оболонки, яка частково підтримує рослини 

та «розбиває» значну площу озеленення на менші утворення. Озеленена одна базова 

вертикальна поверхня (рис. 3.1.3, б). 

г) Яскравим прикладом гармонійного поєднання архітектури та природи (рис. 

3.1.3, в) є бутік-комплекс Illura, Австралія, архітектурної фірми Elenberg Fraser  

сумісно з ландшафтними архітекторами фірми Tract і конструкторами та 

спеціалістами по вертикальному озелененню фірми Fytogreen. Вони створили 

естетичну забудову в якій використане озеленення у вигляді аплікації. Рослинність 

покриває деякий процент базової вертикальної поверхні об’єкта. 

Метод «зеленого камуфляжу» може бути використаний у якості  «рослинної 

реконструкції» існуючих будівель та споруд, а також закладати фундамент нових 

проєктів. Прикладом об’єкта в якому було скореговане естетичне сприйняття будівлі 

після двох років експлуатації є: 

ґ) бібліотека Semiahmoo, Суррей, Green Over Grey, 2010 р. — унікальне панно, 

яке включає більш ніж 120 видів рослин. Тришарова конструктивна та 

життєзабезпечуюча система розташована на одному з фасадів. В даному об’єкті ми 

бачимо прийом дематеріалізації фасадів. Сприйняття форми основного об’єму 

залишається, однак подекуди об’ємність використаних рослин настільки значна, що 

візуально базовий об’єм паралелепіпеда змінює свої риси в напряму нелінійних форм 

(рис. 3.1.1, б). 

Прикладом будівлі з протилежним підходом, коли об’єкт побудований з 

першочерговим задумом у використанні природного компоненту, є: 

д) магазин Ann Demeulemeester, Сеул, архітектор Minsuk Cho та Mass Studies, 

2007 р. — досить пластичний фасад вкритий геотекстильними плитами, які покриті 
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мхами та трав’яними багаторічними рослинами. Повністю озеленена одна базова 

вертикальна поверхня та дві площини з частковим впровадженням рослинності. 

«Естетична реконструкція» рослинністю не відмічається (рис. 3.1.1, в). 

е) Центр експлуатації технологій DIGI, Шах-Алам, 2010 р.; готель Athenaeum, 

Лондон, озеленений в 2009 р.; суспільно-культурний центр Caixa Forum, Мадрид, 

2007 р., Herzog & De Meuron та інші об’єкти-репрезентанти. 

 

Рис. 3.1.3 Метод «зеленого камуфляжу» в ПІБ:  

а) «Павільйон Канада», Китай, 2010 р.; б) житловий комплекс, Сінгапур, City Developments 

Limited, 2014 р.; в) бутік-житловий комплекс, Австралія, Elenberg Fraser 

Слід зазначити, що проєктування «зелених» будівель відбувається комплексно, 

що проявляється в спільній роботі ботаніків, декораторів, дизайнерів, архітекторів, 

архітектурних та дизайнерських студій. В незначних випадках архітектор прораховує 

абсолютно всі аспекти будівництва, в тому числі моменти озеленення.  

Будівлі та споруди, які запроєктовані на основі екологічних тенденцій та мають 

в своїй структурі рослинність, дуже популярні в сучасній архітектурі та стають 

проявом новітньої течії, однак слід відмітити, що впровадження живих стін в існуючу 

забудову минулих століть дає нове життя архітектурним об’єктам.  

Метод «природної деконструкції» — це метод в якому «руйнування» форми 

природними компонентами відбувається за рахунок вільного розростання 

рослинності та «візуального зникнення» архітектурної форми. В даному методі 

рослинність виступає елементом зеленої архітектури та відповідає архітектурі 

деконструктивістській (рис. 3.1.4). Метод «природної деконструкції» ПІА та ідеологія 

деконструктивізму  є  цілком  аналогічними  та  мають  одну  мету  —  «руйнування»  



126 
  

 



127 
  

форми. Криворучко О. Ю. пише: ««Деконструкція» — неологізм і об`єднує як 

змістову конструкцію, так і змістову деструкцію. Цей термін виводиться з 

гайдеггерівських «Destruktion» («деструкція») i «Abbau» («демонтаж»)» [96, с. 7]. 

Архітектурна деконструкція — це естетика хаосу та руйнування форми. Головний 

прийом методу — дефрагментація форми: з базової форми «вилучаються» частини, 

які замінюються рослинністю або садом. Головний принцип — візуальна заміна 

існуючої форми природними компонентами. 

Головна підсистема даного методу — зовнішніх огороджень. Прийоми 

побудови архітектурної форми: у якості базової форми об’єкта використовуються 

геометричні форми; базові форми змінюються шляхом «вилучення» частини форми; 

вийнятий об’єм замінюється рослинністю або «садом»; нижня горизонтальна базова 

площина, як правило, залишається на рівні землі; фасади будівлі зникають як 

самостійна проєкція; об’ємно-просторова композиція об’єкта співпадає з 

функціонально-конструктивною основою будівлі. Прийоми інтеграції архітектурної 

форми та природного компонента: заміна одного чи декількох фасадів «садом»; 

експансія природного компонента в структуру будівлі; природний компонент в якості 

шумоізоляційного матеріалу; природний компонент в якості додаткового 

утеплювального «шару»; використання в композиції природного компонента ґрунту 

та рослинності. 

Об’єкти-репрезентанти: 

а) будинок Хундертвассера у Відні найбільш точно відображає головну ідею 

представленого методу (рис. 3.1.4, а). Будівля прагне бути вписаною в правильний 

прямокутний об’єм, однак рівень покрівлі даху має настільки різні висотні позначки, 

що складається враження деконструкції архітектурної форми, що візуально 

підкріплено використанням тільки криволінійних форм на фасадах, різним розміром 

віконних отворів. На кожній відкритій горизонтальній поверхні знаходиться 

рослинність, вона присутня в кімнатах-нішах, на дахах, балконах, внутрішньому 

просторі. Розміри насаджень мають значну різницю, все це сприяє загальному образу 

будинку як не цілісної структури, а неправильної форми. Прояв маніпуляцій з 
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підсистемою зовнішньої оболонки очевидний, адже рослинність візуально «замінює» 

деякі дефрагментовані частини фасадних площин.   

б) Проєкт багатофункціонального комплексу Kо-Bogen в Німеччині 

відомого деконструктивіста сучасності D. Libeskind, який демонструє в своїх роботах 

підхід гармонії в дисгармонії (рис. 3.1.4, б). Об’єкт являє собою досить монолітний 

об’єм, який має активні діагональні прорізи, котрі органічно заповнені рослинністю. 

Даний приклад демонструє впровадження природного компоненту в якості нюансу, 

архітектурна форма значною мірою зберігає свою цілісність.  

в) Паркінг «Ballet Valet Parking», що знаходиться в США, робота 

архітектурної студії ArquitectonicaGeo, 1996 р. Являє собою приклад повторного 

використання будівлі, залишки фасаду в стилі ар-деко вмішують 650 парковочних 

місць на 5-ти поверхах (рис. 3.1.4, в). Даний об’єкт — спроба поєднати кардинально 

різні життєві підходи, а саме екологічну спрямованість в будівництві з технічним 

прогресом який, однак, демонструє колосально шкідливі автомобільні викиди в 

атмосферу. Архітектори вносять своє бачення в поліпшення естетичного та 

екологічного стану досить потужного автомобільного сполучення Флориди. Щільне 

озеленення дає змогу зменшити шумовий потік від автомобілів, частково затримати 

та знешкодити викиди в атмосферу, збільшити естетичні якості об’єкта за рахунок 

поєднання різного типу рослинності. Як говорять самі творці проєкту, створений 

ними топіарій копіює хвилі океану за рахунок використання трьох видів рослин, які 

створюють хвилеподібний візерунок. З точки зору методу «природної деконструкції» 

ПІА даний об’єкт демонструє руйнування форми та повне знищення базових площин 

(на рівні 2–5 поверхів), відсутні вікна, архітектурні деталі, залишається тільки 

фрагментарне відображення частин будівлі, за якими складно ідентифікувати повну 

площину. Незважаючи на те, що деконструкція асоціюється з певних хаосом, 

представлені об’єкти гармонійно поєднують архітектуру та природні складові. Вони 

відрізняються драматичною взаємодією ортогональних геометричних форм з 

пейзажними формами рослинності. 

г) Житловий будинок в Турині, 2012 р. та житловий комплекс, архітектора 

Luciano Pia, Італія (рис. 3.1.4, г) та інші об’єкти-репрезентанти.  
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Метод «зеленої» комбінаторики ПІБіС — це метод створення форми основою 

якої є група або комплекс об’єктів, складові яких формуються за певними 

параметрами, архітектурні об’єми включають комбінаторні правила побудови, 

елементи комплексу покриті рослинністю чи мають в своїй структурі сади (рис. 

3.1.5). Внаслідок аналізу ідентифіковано невелику кількість (близько 20) 

природоінтегрованих будівель з використанням даного методу, що є закономірним. 

Більшість дослідників відмічає, що складність цілісної архітектурної форми, котра 

відповідає безлічі функціональних, конструктивних, естетичних та інших вимог, 

ускладнює створення розвинених комбінаторних систем «в чистому вигляді». Серед 

традиційних об’єктів архітектури ХХ століття комбінаторне формоутворення не є 

широко розповсюдженим, виключаючи містобудівний рівень проєктування міських 

утворень. В ПІА найбільш поширеним є використання комбінаторики на рівні 

фасадної площини. Із природних компонентів використовуються рослини та сади. В 

представленому методі можливе використання водного компоненту, однак даних 

об’єктів на разі не виявлено.  

Аналіз комбінаторного формоутворення природоінтегрованих будівель на рівні 

об’єкта в цілому дозволив визначити прийоми побудови форми: об’ємно-просторова 

композиція об’єкта співпадає з функціонально-конструктивною підсистемою будівлі 

(структурність форми); у якості базової форми об’єкта використовуються 

геометричні форми; нижня горизонтальна базова площина залишається на рівні землі 

або тактильно взаємодіє з нею чи займає положення вище рівня землі. Головним 

комбінаторним елементом виступає об’ємно-просторова форма — цілісний 

функціонально-планувальний модуль.  

Основні комбінаторні операції — відбір первинної фігури та її конфігурації; 

вибір кількості фігур, від якої залежить рівень комбінаторної складності об’єкта; 

зміна розмірів фігур, їх положення у просторі (позиціонування) або гравітації; 

пошуки варіантів просторової організації і групування  фігур (ритмічна  організація, 

метричний  ряд,  глибино-просторова,  вияв  повороту,  позиціонування  елементів на  

планувальній  решітці  тощо).  Первинний  модуль  може  змінюватися  шляхом   
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трансформації фігур, зміни положення в просторі; приєднання до вихідної фігури 

другорядних.  

Виявлені види комбінаторики природоінтегрованих будівель на рівні об’єкта в 

цілому: комбінаторика однакових фігур, комбінаторика подібних фігур, висхідна 

комбінаторика. Визначені основні прийоми використання природного компонента 

рослинність в формоутворенні природоінтегрованих будівель: комбінаторика 

рослинності на площинах фасадів; пошарові модифікації суміщених псевдорешіток 

рослинних і штучних елементів архітектурної форми. Вони включають «аплікацію» 

рослинних модулів на фасаді; дефрагментацію та заповнення чарунок решітки 

фасадів зеленими модулями або «плямами»; зелені композиції і панно на фасадних 

площинах; озеленення зовнішніх огороджень, що створює «зелену шкіру» будівлі; а 

також функціональне озеленення дахів та проміжних просторів балконів, терас і 

лоджій, котре забезпечує тактильну взаємодію людини з рослинністю.  

Метод «зеленої» комбінаторики в формоутворенні ПІА є похідним від 

комбінаторики 60–80 рр. ХХ ст., яка залишалася в рамках модерністської течії. Однак 

має і відмінності, так комбінаторика на рівні озеленених елементів фасадів визначає 

повернення в їх архітектуру декору й орнаменту, в якості яких починає виступати 

рослинність. Але при цьому залишається головний принцип вихідного методу — 

модульність (на певних масштабних рівнях) та головні прийоми формоутворення: 

комбінація однакових або подібних елементів і модулів, решітка та пошарова 

комбінаторика елементів фасадних площин. Комбінаторні операції в ПІА можливі на 

всіх структурних рівнях. На рівні фасадів визначені види «зеленої» комбінаторики: 

комбінаторика фасадної рослинності (рис. 3.1.6, а) зі зміною розмірів, конфігурації і 

місця положення на решітці «зелених аплікацій» із одного рослинного матеріалу; 

також з однотипної рослинності різних кольорів; комбінаторика кольору, тону й 

фактури різних рослин у вертикальних чи горизонтальних фермах; пошарові 

модифікації суміщених псевдорешіток (рис. 3.1.6, б) рослинних і штучних елементів 

форми; комбінаторика штучних елементів на фасаді з рівномірним вкрапленням 

однорідних «зелених плям»; накладання комбінаторної сітки штучної оболонки на 

комбінаторну решітку рослинності, що розміщується на фасаді; комбінаторика 



132 
  

озеленених лоджій і балконів (рис. 3.1.6, в); акцентування штучної виступаючої 

псевдорешітки подібними елементами рослинності завдяки повному збігу сіток.  

Визначені види «зеленої» комбінаторики ПІА на рівні об’єкта: комбінаторика 

однакових фігур (у поєднанні з незалежною комбінаторикою фасадних площин); 

комбінаторика подібних фігур (у поєднанні з комбінаторикою фасадних елементів, 

озелененням дахів та суміщених базових площин); висхідна комбінаторика. 

Об’єкти-репрезентанти: 

а)  гольф парк в Лімі представляє собою цілий багатофункціональний 

комплекс та включає торговий центр, житлові вежі, готель, конференц-центр та 

хмарочоси. Композиційна структура включає в себе об’єми-паралелепіпеди, які 

мають диференційовані розміри. Вхідна група створена за рахунок озеленених 

паралелепіпедів-модулів, яка змінюють свої розміри в різних проєкціях, об’єми 

щільно вкриті рослинністю (рис. 3.1.5, б). Основний алгоритм побудови: модуль-

основа, трансформації модуля, озеленення модуля. 

 

Рис. 3.1.6 «Зелена» комбінаторика на рівні фасадів 
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б) Проєкт житлового будинку В. Каллебаута в Бельгії (рис. 3.1.5, а) 

демонструє пошарові модифікації суміщених псевдорешіток рослинних та штучних 

елементів форми. Комбінаторні операції: комбінаторика штучних елементів на фасаді 

з рівномірним вкрапленням однорідних «зелених плям»; штучним комбінаторним 

елементом виступають лоджії отримані дефрагментацією площини фасаду, з 

подальшим озелененням. 

в) Проєкт хмарочосу Elastic Woodscraper II, від архітектурного бюро 

Weingartner Architects демонструє інноваційні технології в будівництві, 

впровадження альтернативних джерел енергії: вітрової і сонячної та інше. Основна 

ідея ОПК — модуль, який вміщує в собі 15-ть апартаментів, що охоплює 5 поверхів 

будівлі. Основною комбінаторною операцією стає комбінаторика однакових фігур, 

що змінюють своє положення в просторі. Кожний модуль має досить щільне 

озеленення, що проявлено в використанні рослин на даху (рис. 3.1.5, в). 

3.2 Методи архітектурного формоутворення лендформної архітектури 

На підставі аналізу 200 будівель лендформної архітектури виявлено образний 

підхід в ПІА. В залежності від ступеня схожості нової форми з вихідним прототипом 

визначено: метод «природної мімікрії», метафоричний метод та образно-

комбінаторний метод. Дані методи в деякій мірі спростовують думку А. Е. Гутнова, 

що архітектура з самого свого народження реалізує ідею домінування над природним 

оточенням [119], адже природне середовище стає головним акцентом в спорудах 

даного напряму архітектури.  

Метод «природної мімікрії» — це метод формоутворення, при якому нова 

форма повністю унаслідує зовнішню форму прототипу (рис. 3.2.1). Відбувається 

«зникнення» будівлі під шаром ґрунту з рослинністю та поява нової форми, що 

створює штучний рельєф, який може відтворювати кратери, ущелини, улоговини, 

схили, пагорби, пагорбкувату місцевість, долини річок тощо (рис. 3.2.2). В якості 

прототипу використовується як природний ландшафт, так і ландшафт перетворений 

людиною — традиційний культурний ландшафт місцевості, але з переважанням 

природних компонентів. Головний принцип  формоутворення — ізоморфізм 
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вихідного прототипу і нової форми та незалежність кінцевого образу об’єкта від всіх 

підсистем будівлі.  

Основні прийоми формоутворення: геопластика (створення й артикуляція 

штучного рельєфу) та перенесення матеріалу від прототипу (ґрунт з озелененням), що 

забезпечує також перенесення кольору й текстурних властивостей вихідного 

прототипу, до цільової форми; об’ємно-просторова композиція будівлі «зникає», 

оскільки будівля накривається шаром ґрунту. Всі інші підсистеми будівлі є 

вторинними та забезпечують її функціонування. Ґрунт із рослинністю виступає 

зовнішнім огороджувальним і оздоблювальним матеріалом всієї форми будівлі (або 

її частин) або додатковою оболонкою. Оболонка може мати свою самостійну форму 

або акцентувати форму будівлі, що визначає ще один принцип формоутворення — 

незалежність кінцевого образу об’єкта від всіх підсистем будівлі; в якості базової 

форми будівлі використовуються як ортогональні, так і нелінійні форми; нижня 

горизонтальна базова площина залишається на рівні землі або заглиблюється, але в 

усіх випадках спостерігається тактильна взаємодія будівлі з поверхнею ґрунту та 

подолання «відірваності» даху будівлі від землі; фасади стін частково або повністю 

зникають як самостійні проєкції під шаром ґрунту та перетікають в озеленений дах, 

архетипичні базові площини будівлі суміщаються; ландшафт як будівля — будівля як 

ландшафт. Прийоми інтеграції архітектурної форми та природних компонентів: 

геопластика; «зелений дах»; поєднання прийомів та влаштування водойм і садів у 

внутрішніх дворах; озеленення суміщених базових площин.  

Завдяки імітації форм природного ландшафту, озелененню базових площин, 

об’єкт повністю «розчиняється» у навколишньому природному середовищі. 

«Будівля як ландшафт» — творче кредо архітектора Emilio Ambasz. У всіх своїх 

архітектурних проєктах він послідовно розвиває принципи екологічної архітектури, 

яку він бачить своєрідно, багато в чому філософсько-поетичним чином. В своєму есе 

«Мoє кредо» (1991р.) він говорить «…я вірю, що реальним завданням архітектури є 

не лише вирішення раціональних функціональних задач, а й створення сприятливого 

середовища проживання» [120]. В одному зі своїх проєктів, будинку в Кордобі, він 

фактично намагався видалити архітектуру. Єдина річ, яку він залишає, це фасад, який  



135 
  

 



136 
  

відігравав роль своєрідної маски — сурогату архітектури. Архітектурна форма 

зникає, залишається лише природний ландшафт. Автор заявляє, що таким прийомом 

він риторично виключив архітектуру як культурно-історичне явище та повернувся до 

первісного розуміння житла [120]. Творчість E. Ambasz побудована на принципі 

відмови від стандартної архітектури. Він створює архітектурні об’єкти, які одночасно 

і є, і відсутні.  

Об’єкти-репрезентанти:  

1) Будівлі наукових лабораторій Schlumberger (рис. 3.2.2, г), США, 

розташовані уздовж лінії, що імітує русла ріки, та повторюють в’юнкі береги, більша 

частина об’ємів будівель занурена в землю й покрита шаром ґрунту з озелененням.  

 

Рис. 3.2.2 Різновиди ландшафтів: а) підземний кампус університету Іхва, Південна Корея, 

Д. Перро; б) Earth house estate lättenstrasse, Switzerland, P. Vetsch; в) Nichil obihiro department store, 

E. Ambasz; г) наукові лабораторії Schlumberberg, США, E. Ambasz; ґ) Shimao Quarry Hotel, Китай, 

М. Йохман; д) Monte Carlo public park and residences, Монте-карло, 1998 р., E. Ambasz; 

е) Freshwater aquarium and river museum, Хорватія, 3LHD 

2) Вілла Casa de Retiro Espiritual поблизу Севільї, 1975 р.; Будинок Leo 

Castelli, східний Хемптон, 1980 р. 

https://www.liveinternet.ru/169Vd9j55/81c6837Uh/IP3b0OHzBmE7THyPfrVaqXp5yo6G03j0gUPJThuCeCaAWZ2_BSKhhMCOUdi-FO3LNd6HtrCDFuV8URBWHOfZfR2QkoXUkhoRb3VE97LtRhUfBeLfspNUOM2HlNqrFhAeoNSxPnxbTHUZ05QlvzWkBpQjeuf02x7tmGFYat0uBDkk8cI9QQvmqW9A9MOyzcLxhyUKXwKn4EixH2D2F-bghpRcwfJg85CB3QeY8Qdt2JbAM2an8CvmtWBxUL5hrgT55PmW1dUDKj2nOPAHzmW-ARvtIkOW0wi0OWekqrvCHOKU0D0qGK8w_fG_6DG7KdhWGLtaj_z3Tm2o5VgezYqcqagdylFld76R57zYR_7pAqEfqapT9qeMdF3fNLLPBkhi2Cgl8mhr1DUlP5R9V02Azng_An_oa36FuJWwepnmAAVkCW6xCXcGiT_sLOu-4er1f0XWdyrjkFjdi4BCz86AtsS8uaa8M3j9ldfo8T_B_Db8w2Yz8OP27QSpHLZttjQZsKlipVXzgj3rABQfwll2qQPZVuc2z3RUyefkesNGsOJQLIHi7Bdc_bkjhJkHuTQCtK8ay4zHQincmaQCWWY8PWyVpvG9R-oNE_jQe_Kx0i3L7Z6bsn98pAULZJb7dkwKhPCljmgnLHlNG5C953mgQsif9rvAN5q19Hmszp0GKAFABcpNQQ9uDeuMgPM29Votv31aG6KfhNSZlzzWD4Y0xjTcDeYoL9RJlWN8AUeh8AbgGy4rzGuOgQhhOJKBpsj1wBl29VHbCqFn3PDvsmV2hfdpvmfSa3TYvTcoMk-ejBqQ3OG2XMdMfTkLnLnLkaTakMOKI3Q_GnngfczOEerYzbBVij0FU2a1o1jU_6rtsqH_hc7f-kPgzJFbiBrX4vhCANC5NvBzXFG5j3wFByEwXmjPEqdQz7a9EElgjoViGIEsZcIpEf-qLf_E-Bd2wTbdAyEG04ZbVHR548CaL5IkPmighS4U71xZ1fegnSO9aIJYy37HOLuG5RwZtPoF1tyJiJHKJRHnwu0PqAwTctly2UspBrvur-QU2b-Mdsd-oD4Y7KkenHMgoTV7mI1LYRSqmF-aVzjPMvVQXWTKgebMDTz10p1Fnzr5C7gAh86ZstWvkdLzYp_ozH1vuC4vfoT6qNCpPgDLNAkdu3ABH-VYHhjf7m8oX2LtiMksru2ivJXMRWrVdeu-FefYaOs-xe4N91m2cx5_nNT12-T2D84A7rS8ZaL0T6j1UQ9gNT8V7AI4m1r3jCci3egZNHpRJlAB5NnmkQlPAvUL2CRXrsUCbWslqpf641CgIVuYTr9KgIbAaHVafG_c_YG_rN2_UdziZIuij_xvTj288bAmYaoc9dQt5vFhF_ahA3DcQ4oZMunrCTZvDj9UvN33YBoL1mTKMPxBWlw_rGXFE4SF47F8Tpg_ErfQ85qtjFnIIi12wKEA7Vqh4Y8qbReoLGe-dQb1o92OQ-I3kFTdG8zaR1r4kpg87f6A16RZCe8YWRf9VFL8S3KvLKN6rSStHLoZ_sR1AJ1eGV1HtqGf5Fi7suXeoX-ZWguWM2jgNUvAyoNmCMZU_JFujKM45SF7GMEH6QQqyLf6V4wn8jVo9SAmObaoIQjZIrX5D3oxC3BMS7qVQiW_hS5HflvwaKnznL4XMoyaIHS9riwb1Cmxf-Q9q21cqgAzrq_IO_IFcMmsEkkqqH1s8fbNSas-GfM4zDvGab5dIwHeBzYf5DC9e-Ramx6wEtDc_boQV9A1AZuwRRPZ9DaIO3rnzMs2vRARmAYlogS1OPGemZV7Ci0j4NgDds022TeRir-Sq2w42ZsYohv2uOoE7EWeYMfcWT0LVC1L9ThqHNPOU3SjTn0owcjObe4cCZDB8rndZ7KB63iEm8Z1UvlLYerrsicE6C2TlGpXWjBiwOh9ViR31G1196Qhu-0UNrhL3tcE43pBlN3swm3yyMUIdZZ1vcvuiW9MaOumIV75g3WWb5JffBCBi9B6#DSD
http://www.3lhd.com/hr
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3) Earth house estate lättenstrasse, Switzerland, P. Vetsch, відтворення 

штучного рельєфу — пагорбкуватої місцевості (рис. 3.2.2, б); 

4) проєкт Worldbridge Trade and Investment Center, США, приклад створення 

терасованого пагорбу–кратеру (3.2.1, в); 

5) підземний кампус університету Іхва, Південна Корея, Д. Перро, 

відтворення схилу (рис. 3.2.2, а); 

6) Nichil obihiro department store, E. Ambasz, відтворення кратеру (рис. 

3.2.2, в);  

7) Shimao Quarry Hotel, Китай, М. Йохман, відтворення штучного рельєфу 

котловини (рис. 3.2.2, ґ);  

8) Monte Carlo public park and residences, Монте-Карло, 1998 р., E. Ambasz, 

приклад улоговини (рис. 3.2.2, д);   

9) Freshwater aquarium and river museum, Хорватія, 3LHD, відтворення 

пагорбу (рис. 3.2.2, е) та інші об’єкти-репрезентанти. 

Даний метод демонструє вищий ступінь прояву оптичної дематеріалізації, адже 

архітектурна форма «поглинається» ґрунтом, у такий спосіб створюючи новий 

рельєф, а сам архітектурний об’єкт «зникає». 

Метафоричний метод — це метод формоутворення в основу якого покладено 

архітектурну метафору природного ландшафту (рис. 3.2.3). Головний принцип 

формоутворення — стилізація та узагальнення, спрощення форми вихідного 

прототипу. Об’ємна-просторова композиція відповідає функціональній, 

конструктивній та просторовій підсистемам будівлі. В якості базових форм будівель 

використовуються як ортогональні, так і нелінійні форми, що залежить від прийнятої 

знакової чи стильової системи. Прийоми побудови форми: архетипічні базові 

поверхні будівлі частково або повністю суміщаються, озеленений дах поєднується з 

землею; нижня горизонтальна базова площина залишається на рівні землі або 

заглиблюється, але в усіх випадках будівля активно взаємодіє з поверхнею землі та 

створює свою топографію. Види перенесення від вихідного прототипу до цільової 

форми: 
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