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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, РІК ЗА РОКОМ МИ ПОЧИНАЄМО З ВАШИХ МРІЙ 
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ДЯКУЮ БОГУ ЗА МОЖЛИВІСТЬ ТВОРИТИ ЩОДНЯ
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SERGIY MAKHNO



Навіть найпростіші задуми можуть невпізнанно трансформуватись у процесі життя. П’ятнадцять років тому 
я мріяв бути художником з графіті, а сьогодні моя творча команда вже святкує десятирічний ювілей архiтек-
турної майстерні, без якої я не уявляю себе. Моє прагнення — рухатися за власною траєкторією, щоб кожен 
наш крок мав іншу форму, а кожна річ, яку ми створюємо, була не обертанням — а новим всесвітом. 
Сьогодні пройдено перший відрізок шляху — я іду далі. Кожного дня створюю і бачу в цьому сенс, бо впев-
нений, що архітектура може впливати на життя людей. Я хочу, щоб мій дизайн надихав прислуховуватися до 
своєї індивідуальності та впевнено рухатись у майбутнє — до нових шляхів.
Я вдячний вищим силам за можливість жити своєю справою — творити щодня, отримуючи від цього заряд 
колосальної енергії. Сподіваюся, що часточка її передасться і вам, коли гортатимете ці сторінки, бо кожен із 
нас є творцем, дизайнером оточуючої його реальності незалежно від роду занять. Це — моя мета, моя мрія.

Even the simplest ideas can be transformed beyond recognition with time. Fifteen years ago, I wanted to become 
a graffiti artist, and now my creative team celebrates the 10th anniversary of our architectural workshop. I can’t imag-
ine myself being someone else. My great desire is to go my own way taking steps into new territories, so that every 
piece we create become not a planet, but a new universe.
The first part of my way is behind, but I’m not going to have a break. The reason I create something new every 
day is because I’m pretty sure that architecture can affect people’s lives. I want my designs to inspire others to 
listen to their individuality and move confidently into the future towards new achievements.
I thank the higher powers for the opportunity to live my work — to design every day getting a boost of enormous 
energy out of it. Hope you’ll feel the same way when turning these pages, because each of us is a creator, a design-
er of our own reality regardless of occupation. This is my goal, my dream.



ПРОЦЕС ТВОРЕННЯ ДИЗАЙНУ — НЕСКІНЧЕННА ЧЕРГА КОМПРОМІСІВ



ЗІРКИ МИ МОЖЕМО ПОБАЧИТИ ТІЛЬКИ В ТЕМРЯВІ



 ІНТЕР’ЄР ЦЕ НЕ ПРО ПРИДБАННЯ МЕБЛІВ / ІНТЕР’ЄР ЦЕ ПРО ЖИТТЯ З ФАНТАЗІЄЮ
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OPEN BOOK

Площа / Total area : 50 m2 

Київ / Kyiv, 2013

Незважаючи на обмежений простір, молодий власник квартири побажав тут мати усе: вітальню, 
кухню, обідню зону, домашній кінотеатр, спальню, гардеробну, невеличку бібліотеку та пристой-
ну ванну кімнату. Аби на 50 метрах зробити повноцінне житло, “Майстерня Махно” розробила 
концепцію “кімнати з великою шафою”.
Саме за шафу можна сприйняти сховані за розсувними скляними дверима приміщення, розташо-
вані за принципом поїздних купе — один за одним: спочатку від входу — гостьовий гардероб; 
далі — ванна кімната із туалетом, душовою та рукомийником, а за нею — стелажі бібліотеки; 
потім гардеробна, і нарешті, камерна й затишна спальня — невеличкий бокс із ліжком. Лише 
коли двері прочинені, “шафа” розкриває своє справжнє начиння й призначення, подовжуючи 
вглиб простір вітальні.
Відкритий гостьовий простір об’єднав кухню, подовжений кухонний острів з обідньою зоною 
й диванну групу із зоною домашнього кінотеатру. Кольорова модульна софа Roche Bobois — 
знаковий об’єкт у центрі композиції, навколо якого вибудовувалася вся інтер’єрна палітра. Так 
на стінах з’явилася насичена глибока фіолетова фарба, що найкраще пасувала домінантному 
помаранчевому кольору софи, а в обідній зоні — помаранчеві культові стільці Костянтина 
Грчика для Magis. 
Окрім кольору, інтер’єр вирізняють також фактури й текстури. Глянцеві поверхні білих каркасних 
меблів (зроблені під проект за дизайном Сергія Махно) та об’єми справжнього чорного мармуру 
(на підлозі у кухні та ванній) контрастують із масивом натурального дерева: паркетом, настінни-
ми панелями та дерев’яною базою кухонного острова. Рівні, гладкі поверхні межуються із 
рельєфними (використання авторських 3D-панелів дизайну Сергія Махно у вітальні та спальні). 
Довершує образ дизайнерське світло у поєднанні зі схованими джерелами освітлення.

In spite of rather limited space, a young client wanted his apartment to have it all — a living room, 
a kitchen, a dining area, a home theatre system, a bedroom, a walk-in closet, a small library and a nice 
bathroom. To squeeze a full-fledged living space into 50 square meters, Makhno Workshop had to 
come up with a room-with-multiple-cabinets concept.
The whole apartment can be perceived as a row of cabinets hidden behind sliding glass doors, orga-
nized in a train compartment-like style: a living room right at the entrance is followed by a coat clos-
et, and a bathroom with a toilet, shower and sink. The next door leads to a library, its walls lined with 
bookshelves. Then comes a walk-in closet, and, finally, a tiny cozy bedroom looking more like a box 
with a bed inside. It is when all the doors are open that the “cabinets” reveal their true nature and 
purpose, giving the living room more depth and space.
An open guest area is made up of a kitchen, an elongated kitchen island with a dining area and a spa-
cious sofa facing a home theatre system. The vividly coloured modular sofa by Roche Bobois is a cen-
tre of the composition, defining the rest of the interior palette. The walls are painted rich deep purple 
to match the dominant orange colour of the sofa, echoed by Konstantin Grcic orange chairs (Magis) 
in the dining area.
The colour with its mixed palette is not the only means to stun though,  textures and surfaces are just 
as varied. Glossy surfaces of white custom-made cabinets (design by Sergiy Makhno) and blocks of 
genuine black marble of the kitchen and bathroom floor go perfectly together with natural solid wood 
of the flooring, wall panels and wooden base of the kitchen island. Even, smooth surfaces alternate 
with sculptured panels (3D panels in the living room and bedroom designed by Sergiy Makhno). The 
image is completed with a mix of designer lights and a hidden lighting system.
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INK RESTAURANT

Площа / Total area : 315 m2 

Київ / Kyiv, 2012

Скло, бетон, дерево, у поєднанні з LED-освітленням, дизайнерськими елементами, кольоровими тек-
стильними та навмисними чорнильними плямами, складають інтер’єр київського закладу. Як у меню, 
так і в оздобленні, INK пропонує густу суміш Сходу й Заходу.
У ресторані чотири зали, кожен із яких має своє призначення та особливості дизайну.
Першу загальну залу (а їх дві) відрізняють каскади трилітрових банок, адаптованих під світильни-
ки, імпровізовані ширми з натуральних гілок, величезні фальш-вікна із вмонтованим LED- ос віт-
ленням та колекція чорнил у склянках.
Друга має власний бар, а до дивакуватих світильників із трилітрових банок додано іще одну, не 
менш сміливу серію Сергія Махно, — із тазів.
Третій і четвертий — VIP-зали, де можна влаштувати бенкет або усамітнитись. Один із них напро-
чуд кольоровий, із яскравим текстилем та колекцією східної кераміки у дерев’яних нішах. Дру-
гий — стриманий, у класичних для 70-х років (а нині дуже модних) ретро-поєднаннях: бетон, теп-
ле дерево, сірий, білий та рудий кольори.
У всіх приміщеннях ч/б фотографії навмисно залиті чорнилами. І ще одна особливість — посуд. 
Їжу тут подають на скляних та дерев’яних дощечках — дизайн також Сергія Махно.

Glass, concrete, wood mixed with LED lighting, designer elements, bright textile fragments and spots 
of deliberately spilt ink make up the interior design of a trendy Kyiv-based venue. Both in its cuisine 
and decor, INK restaurant is a place where East meets West.
The restaurant has four rooms, each with its specific role and peculiar design. The first of the two 
main areas is distinguished by cascades of three-litre jars adapted to serve as light fixtures, makeshift 
screens made of twigs, huge false windows with installed LED lamps and a collection of ink glasses. 
The other one can boast its own bar. Here the eccentric lamps are joined by another, no less ambi-
tious, series of Sergey Makhno fixtures — this time made of basins.
The third and fourth halls are VIP ones, perfect for a banquet or an intimate dinner. One of the areas 
stuns with a burst of colours, vibrant textile elements and a collection of Oriental ceramics nestled in 
wooden niches. The other one is laconic, defined by retro combinations typical of the 1970s (the cur-
rent ‘it’ trend), where concrete and warm wood are splashed with grey, white and reddish hues.
In all of the rooms, you will find black-and-white photos ruined intentionally with spilt ink. Tableware 
is not to be ignored either. Here food is served on glass or wooden boards, designed by Sergiy 
 Makhno as well.
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ALLUSION TO A LOFT

Площа / Total area : 120 m2 

Київ / Kyiv, 2010

Колись на місці цього помешкання у старому київському будинку були три окремі крихітні квар-
тири. Власне, попередня історія простору майже не вплинула на його ре-дизайн, хоча процес 
облаштування часом і скидався на археологічні розкопки.
Під товстим шаром тинькування віднайшли старовинну цегляну кладку й фактурні металеві шве-
лери. Після невеличкої реставрації вони стали головними інтер’єрними акцентами, із якими нада-
лі співвідносили вибір меблів та декору. Легка алюзія на лофт спричинила появу промислового 
освітлення, а також ламп денного світла, чиє розташування на стелі нагадує тетріс. Аби дещо 
пом’якшити індустріальну естетику, ввели природні кольори та теплу фактуру дерева (зокрема 
деякі стіни оформили паркетною дошкою з масиву венге та золотавого дубу). Остаточно удомаш-
нюють інтер’єр антикварні предмети з колекції власника, а також зібрання якісного радянського 
живопису. Усе це працює на контрасті з сучасними дизайнерськими предметами, на кшталт бар-
них стільців та яскравих крісел Magis, або ж культового дивану B&B Italia.

Once three separate tiny flats in an old Kyiv building, they were united into one. Makhno Workshop 
was initially asked to renovate an interior design of the living room only, but ended up redesigning 
the entire place. A thick layer of plaster was removed to reveal old brickwork and rough metal chan-
nel bars; after some minor reconstruction, these elements became veritable interior design highlights 
dictating the choice of the rest of the objects and decor itself. Allusions to a loft apartment are the rea-
son behind the industrial-style lighting, backed by fluorescent lamps, and organized in a Tetris-like 
pattern on the ceiling. Natural colours and warm texture of the wood (including wenge and golden 
oak boards adorning the walls) were called to soften the industrial aesthetics. Antique objects and 
a nice collection of Soviet-era paintings provided by the owner were a final touch giving the interior 
a feeling of home. It all works pretty well combined with contemporary-style objects, such as Magis 
bar stools and bright chairs, or an iconic B&B Italia sofa, presenting a striking contrast to the design-
er furniture.
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SUITE

Площа / Total area : 84 m2 

Київ / Kyiv, 2012

Власники цієї квартири — сім’я із 4-х осіб: двоє дорослих і двоє дітей — багато подорожують. 
Певний час вони навіть жили у Шанхаї, і досить довго прикладом комфортного та зручного жит-
ла для них лишались якісні готелі. Власна оселя не стала виключенням — вона мала бути схожою 
на великий готельний номер, де усе просто, раціонально та ергономічно. 
На порівняно невеликій площі розмістили усе необхідне: відкриту вітальню, спальню та дві дитя-
чі кімнати. Кухня вийшла напрочуд маленькою, проте вона цілком робоча та функціональна.
Кольори інтер’єру досить стримані та виважені, як і має бути у хороших готелях: світле дерево, 
охра, графіт та білий. Меблі — простих та чітких форм, без гучних брендів. А от світлу приділи-
ли неабияку увагу. На прохання господині, в інтер’єрі зроблено акцент на дизайнерських сві-
тильниках (Tom Dixon, Flos), у той час як додаткова підсвітка із різними сценаріями освітлення 
створює необхідну атмосферу домашнього затишку.

The owners of this apartment — a family of two adults with two kids — travel a lot. They spent some 
time in Shanghai, so for quite a while they saw luxury hotels as a model of a comfortable high-end 
dwelling. Their own apartment wasn’t an exception; they expected it to look like a big hotel suite — 
simple, rational and ergonomic. Comparatively small space accommodates all the essentials — an 
open living-room, a bedroom and two children’s rooms. The kitchen has turned out to be surprising-
ly small, yet highly functional. 
The interior palette is quite laconic and well-balanced — the way it should be in a good hotel — with 
light wooden hues and a touch of ochre, graphite and white. The furniture has simple, clear lines with 
no luxury brands anywhere to be seen. The efforts of the designers were focused mainly on the light-
ing. At their clients’ request, they turned designer light fixtures (by Tom Dixon, Flos) into a central 
element of the interior design, while additional lights arranged in a number of different  scenarios 
give the place its remarkable atmosphere.
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PANDA HOME

Площа / Total area : 80 m2 

Київ / Kyiv, 2013

Тут живе понад 50 панд — плюшевих, парцелянових, в’язаних, мальованих. Проте, квартира ство-
рювалася не стільки під ведмежу колекцію, скільки для життя її збирачів — молодої творчої сім’ї.
Колись на цьому місці була комуналка з темними закутками та коридорами. Тож, аби 80 метрів 
стали дійсно корисною площею, зайві стіни зламали й добудували необхідні.
Отримали відкритий гостьовий простір вітальні-їдальні-кухні, а також закриті приватні примі-
щення — спальню, дитячу та ванну кімнати. При цьому, ванну помістили в окремий “чорний квао-
драт”, майже посеред вітальні.
Чорного в інтер’єрі взагалі багато — хоча б одна стіна у кожній із кімнат фактурно пофарбована 
у макабричний колір. Така є навіть у дитячій, а у спальні — їх аж три. Проте, жодного натяку на 
фатум або агресію: чорний тут сприймається напрочуд свіжо. І не в останню чергу — через кон-
трастні поєднання з декоруванням стін білими гіпсовими рельєфами та паркетною дошкою. До 
того ж чорний — ідеальне тло для арту та яскравих акцентів: живопису Олекси Манна, імбирних 
китайських ваз та патинованих бронзових скульптур Дмитра Грека. 

This place is inhabited by all kinds of pandas — over 50 sweet panda teddies, porcelain, knitted, and 
drawn bears live here. It was not so much the panda collection though, as the collectors, a young cre-
ative family, that the interior design was created for. 
This apartment with its dark corners and long corridors used to be shared by several families. In order 
to make its 80 meters really useful, it was decided to bring down some walls replacing them with the 
necessary ones. The result is an open common space combining the living/dining room and the kitch-
en with closed private areas of the bedroom, children’s room and bathroom. Interestingly, the bath-
room was placed into a separate “black cube” almost smack in the middle of the living room.
Black is abundant here — every room has at least one wall with a textured macabre-coloured finish. 
There is even one in the children’s room, while the bedroom boasts three of them. Yet, there is noth-
ing fatal or aggressive about it: black feels amazingly fresh, mostly thanks to a combination of the 
black walls and white decoration of embossed plaster patterns and parquet strips. Black also serves 
as a perfect background for art — vibrant accents of Oleksa Mann’s paintings, Chinese ginger jars and 
Dmytro Grek’s patinated bronze sculptures.
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MAKHNO WORKSHOP

Площа / Total area : 80 m2 

Київ / Kyiv, 2008

Простір, де щодня народжуються нові ідеї та створюються об’єкти, — власне майстерня Махно. 
Правильна атмосфера розпочинається уже на вулиці та входить у творче помешкання через вік-
на, адже за ними — старовинні будівлі й затишні двори старого Подолу.
Колись це була тісна трикімнатна квартира, яку переробили у досить простору майстерню-студію 
з відкритим робочим простором для співробітників та гостей і невеличким кабінетом Сергія.
Студія наче дзеркало відображає усі вподобання й захоплення її власників: тут величезна бібліоте-
ка з альбомами та книгами з мистецтва, архітектури та дизайну, фотографії; розпис на стінах 
(колись Сергій серйозно захоплювався графіті); зібрання графіки, скульптури, живопису, кераміки 
й художнього скла, а ще надзвичайна колекція українських рушників, старих ножиць, валіз, радіол, 
радянських іграшок й археологічних знахідок. І все це поєднане з об’єктами власного дизайну 
й численними горщиками із живими квітами. До речі, за квітами Сергій слідкує власноруч.

This space, where new ideas are conceived and new objects are created on a daily basis, is Makhno 
Workshop. Its peculiar atmosphere is born outside, bursting into the creative space through a win-
dow facing ancient buildings and cozy courtyards of the old Podil neighbourhood.
Once a small three-room apartment, it was converted into a pretty spacious studio/workshop with an 
open space for the workshop team and guests, and a tiny study for Sergiy to work in.
The studio is like a mirror reflecting all preferences and hobbies of its owners — here you can find 
a huge library full of albums and books on art, photography, architecture and design, also wall graph-
ics (at some point, Sergiy was seriously into graffiti), a selection of drawings, sculptures, paintings, 
ceramics and glass art, as well as an amazing collection of Ukrainian rushnyky (traditional embroi-
dered towels), old scissors, suitcases, radiograms, Soviet-era toys and artifacts. It all makes up an 
irresistible tandem with the workshop’s unique designs and countless potted plants, whose well-be-
ing, by the way, is Sergiy’s sole responsibility.
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PODIL LOFT APARTMENT

Площа / Total area : 128 m2 

Київ / Kyiv, 2013

Лофтова естетика якнайкраще пасувала квартирі в історичному будинку у стародавньому торгі-
вельно-ремісничому районі міста — на Подолі. Коли під час роботи над інтер’єром зняли наша-
рування гіпсокартону, що залишилося від капітального ремонту, відкрилася старовинна цегляна 
кладка, а з нею — чудові металеві швелери. Усе це підрехтували, вкрили захисним шаром лаку 
й лишили первозданним у якості самодостатнього декору. До оздоблювальних матеріалів дода-
ли ще біле тинькування, декоративні бетонні панелі та дерев’яні рейки. На підлозі — фактурний 
масив тонованого дубу.
Планування вирішено за сучасними канонами — із суцільним гостьовим простором вітальні-кух-
ні-їдальні; далі йдуть окрема дитяча кімната та виокремлена зона спальні із власним санвузлом 
і просторим балконом, де додатково розмістили ще ванну і невеличкий імпровізований кабінет.
Авторські предмети “Майстерні Махно” чергуються тут із сучасною класикою фабрики Minotti, 
промислове освітлення — з дизайнерським. Серед унікальних речей — псевдокоминна консоль, 
яку було відлито у бетоні як точну копію з історичної моделі, побаченої власником на аукціоні 
Sotheby’s.

Loft aesthetics seemed to be the best solution for this apartment located in a historical building in the 
city’s old commercial district named Podil. After removing a gypsum plaster layer, an old brickwork 
with striking metal channel bars was revealed. The finds were restored, covered with protective pol-
ish and left unaltered to serve as genuine decor elements. Ordinary white plaster, decorative concrete 
panels and wooden planks were also used to decorate the place. The floor was covered with textured 
solid toned oak. 
Following contemporary trends, the designer team decided to turn the place into a spacious guest 
area with a living room, a kitchen and a dining room, backed by a children’s room and a separated 
en-suite bedroom with a big balcony, which houses a bathroom and a tiny makeshift study.
Makhno Workshop original objects share the space with modern classic furniture by Minotti, while 
industrial lighting alternates with designer fixtures. One of the unique objects peppering the place is 
a faux mantelpiece, a concrete replica of a historical piece the owner spotted at a Sotheby’s auction.
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SHKRUBIKUS

Площа / Total area : 63 m2 

Київ / Kyiv, 2011

Мабуть, це найлегший з усіх інтер’єрних проектів «Майстерні Махно», адже його замовниками 
були самі Сергій та Влада Махно. Їх двокімнатна квартира — це суміш з іронії, арту, класичних 
елементів, вінтажних предметів, авторського та дизайнерського декору. Тобто з усього того, із 
чим «Майстерня Махно» зазвичай і працює.
За класику тут відповідальні французькі панелі, розетки на стелі, виважені пропорції, а також 
домінуючі стримані кольори — сірий та білий. На противагу їм працюють авторські меблі, світло, 
аксесуари та декор «Майстерні Махно»: легкі дротяні світильники, декоровані різнокольоровими 
нитками; обідній стіл у дусі конструктивістської іронії Грчика; чорний лакований комод із тради-
ційним українським орнаментом; кухонні меблі; оп-артівський барельєф на стіні у спальні; тум-
би та журнальний стіл зі стовбура старої осики. Довершують образ культові об’єкти близьких по 
духу дизайнерів — стільці Ghost Філіпа Старка та світильники Triptik Каріма Рашида.

This must have been the least challenging of all interior projects Makhno Workshop has ever worked 
on and for a good reason too — it was commissioned by none other than Sergiy and Vlada Makhno. 
Their two-room apartment is a mixture of irony, art, classic details, vintage objects, original and 
designer decor elements. Basically, all that Makhno Workshop loves to work with so much. 
The classics here takes on a form of French panels, ceiling roses, well-balanced proportions and the 
chosen mild palette of grey and white. They are counterbalanced by original furniture, lighting, acces-
sories and decor elements: weightless wire light fixtures decorated with coloured threads; a dining 
table in Grcic’s constructivist irony style; a black lacquered chest-of-draws adorned with a traditional 
Ukrainian motif; kitchen cabinetry; an op art bas-relief on the bedroom wall framing the headboard; 
a set of bedside tables and a coffee-table made of an old aspen trunk.
A final touch is added with iconic objects created by the owners’ kindred spirits — Ghost chairs by 
Philippe Starck and Triptik lamps by Karim Rashid.
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COMPROMISE

Площа / Total area : 90 m2 

Київ / Kyiv, 2012

Появу саме цього інтер’єру у новій багатоповерхівці було зумовлено лише бажаннями власників: 
він хотів сучасний інтер’єр, вона — класичний. Домовились десь посередині.
За основу було взято базові класичні елементи: буазері, ліпнину, колони та напівколони. Певною 
даниною класиці стало також широке використання мармуру — ним оздоблені усі санвузли, 
i навіть чаша ванни — з цільного шматку каменя. За класику відповідає відреставрований і пере-
фарбований у чорний колір антикварний комод, а також паркет, укладений вінтажною «ялин-
кою». Все решта — суто мінімалістичні об’єкти із вкрапленням ікон сучасного дизайну, на кшталт 
світильників Tom Dixon або софи Poliform. Довершує симбіоз класики із сучасністю брутальна 
бетонна стеля — розробка Сергія Махно разом із компанією «Фактура.UA».

The interior design of this new high-rise apartment is a product of the preferences of its owners, a young 
married couple — he was going for a contemporary design, while she insisted on classics. In the end, 
they managed to meet somewhere halfway. 
The concept of the interior is based on the principal classic elements of boiserie paneling, decorative 
moldings, columns and half-columns. Another tribute to this style was a generous use of marble, a dec-
orative material of choice for the toilet and bathroom, the latter dominated by a bathtub carved from 
a solid piece of marble. The classic style is also represented by a restored antique chest-of-draws, 
painted black and lacquered, and a vintage herringbone pattern of the parquet flooring. That’s where 
the classic design ends. The rest of the objects are purely minimalist with bright accents of iconic cre-
ations of contemporary design, like Tom Dixon lights and a Poliform sofa. A crude-looking concrete 
ceiling — a joint project by Sergiy Makhno and Faktura.UA — completes the image of an informal tan-
dem of classic and contemporary styles.
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FRIEND’S FLAT

Площа / Total area : 130 m2 

Київ / Kyiv, 2012

Цей інтер’єр Сергій Махно створював для друга. І, знаючи замовника з дитинства, отримав пов-
ний карт-бланш.
Аби вітальня не відкривалася відразу, її відокремили від вхідної групи невеличким простінком, 
що з боку тієї ж вітальні визначає зону TV. Ліворуч від входу простягнулися приватні приміщенг-
ня (спальня, дитяча та ванна кімнати), але головні декораторські зусилля були зосереджені на 
відкритому просторі вітальні-їдальні та дещо відокремленої кухні. Так стіни тут частково декоро-
вані паркетною дошкою, але й там, де вони лише пофарбовані, — вони не пустують. Наприклад, 
три мальовничих панно у вітальні, що скидаються на оригінали Марка Ротко, — яскравий акцент, 
зроблений власноруч Сергієм, коли він полишив надію знайти відповідний живопис, який би 
одночасно був доречним в інтер’єрі та подобався б замовнику. 
Простір заповнюють впізнавані дизайнерські об’єкти (диван B&B Italia, стіл, стільці та крісло 
Poliform), а також авторські предмети «Майстерні Махно» (журнальний столик, ваза з серії «Інва-
ріанти», корпусні меблі у вітальні та кухні тощо). Колекція скульптур та традиційної української 
кераміки, а також дрібнички з мандрівок створюють настрій. Проте, головним декором (до того 
ж функціональним) стали тут культові дизайнерські світильники — Zeppelin Марселя Вандерса 
(Flos) і серія Beat Light Тома Діксона. Вони навмисно завеликі, навмисно рясні та навмисно одно-
часні — це вже глобальний тренд.

This interior was designed for a friend. Being the client’s childhood pal, Sergiy Makhno had free rein 
with the project. 
To prevent the entrance door from opening directly into the living room, the latter was separated 
from the hall by a small partition wall, which also serves as a TV area on the living room side. There 
is a row of private areas (a bedroom, a children’s room and a bathroom) to the left of the entrance, 
but the designer’s efforts were mainly focused on an open space encompassing a living room, a din-
ing room and a relatively isolated kitchen. The walls here are partially decorated with parquet strips, 
but even merely painted fragments were not left unattended. Just have a look at three colourful pan-
els in the living room that resemble Mark Rothko’s murals. This vibrant accent was created by Sergiy 
himself (when he finally gave up looking for a piece of art that would be both relevant for the interi-
or and appreciated by the client). 
The space is filled with instantly recognizable designer objects (a sofa by B&B Italia, a table, chairs 
and an armchair by Poliform) and original Makhno Workshop designs (a coffee table, an Invariant 
vase, living room and kitchen cabinetry etc.). A collection of sculptures and traditional Ukrainian 
ceramics with a pinch of souvenirs from across the world adds to the atmosphere of the place. Yet, 
the main decorative element of the flat (both aesthetic and functional) is designer lighting, including 
Zeppelin lamp by Marcel Wanders (Flos) and Beat Light series by Tom Dixon. They are deliberately 
oversized, vivid and cramped together into a limited space, as a global trend dictates.
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BRO APARTMENT

Площа / Total area : 80 m2 

Бровари / Brovary, 2012

“Мінімум засобів — максимум виразності”. Саме таку формулу довелося задіяти в облаштуван-
ні інтер’єру для холостяка. Адже завданням “Майстерні Махно” було зробити не тільки красиво 
та зручно, а ще й укластися у дисциплінуючий бюджет.
Із двох кімнат, кухні й коридору було сформовано єдиний гостьовий простір. Світле й темне тут 
розподілено на кшталт даоського символу Інь-Ян: з боку чавунного коминка, схожого на тради-
ційну буржуйку, на стелю заступає декор із тонованої дубової дошки, а з протилежного боку — 
світлі пастельні тони знижуються до підлоги. 
Чималу висоту приміщення (3,4 м) дещо крадуть мансардні відкоси. Але цей “недолік” було 
активно задіяно у дизайні інтер’єру: по-перше, перепади рівня стелі підтримані такими ж лама-
ними лініями культових стільців Костянтина Грчика (Magis), а по-друге, ними скористалися для 
зонування приміщень, як у гостьовому просторі, так і в приватному, де знаходиться спальня.
Досить стриманий урбаністичний інтер’єр пом’якшено вкрапленням арту: у зоні TV — колекція 
старовинних гравюр, решта простору прикрашає живопис Сергія Махно.

“Maximum expressiveness with minimum means”. This formula was used to design the interior of 
a bachelor’s apartment. Makhno Workshop was expected to come up with something comfortable 
and nice, taking into account strict budget limits, too.
Two rooms, a kitchen and a corridor were united into a common area. The co-existence of light and 
dark elements reflects the Taoist concept of yin and yang: smoked oak boards spilling into the ceiling, 
climb the wall behind an authentic looking cast-iron potbelly stove of a fireplace, while light pastel 
colours on the other side of the room flow down to the floor. 
The impressive height of the ceiling (3.4 m) is somewhat deflected by slanted lines of a mansard roof. 
But what might have been perceived as a drawback was aptly used in the interior design: the sloping 
ceiling is echoed by the broken lines of the iconic Magis chairs by Konstantin Grcic and is also used 
to divide the space into zones (both in the common area and a private one with a bedroom).
A rather laconic urban interior comes to life with a touch of art: all rooms are decorated with Sergiy 
Makhno’s paintings with a collection of old prints adorning the TV area.
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MDECOR SHOWROOM

Площа / Total area : 55 m2 

Київ / Kyiv, 2012

MDECOR — це простір авторського декору. Унікальне місце із зібранням дизайнерських предме-
тів та мистецтва українських художників, скульпторів, керамістів, дизайнерів. Те, що викликає 
емоційний відгук у власників MDECOR, власне Сергія і Влади Махно, вони пропонують іншим — 
уже зі своєрідним знаком якості.
Видовжений простір шоуруму поділений на дві частини: презентаційну галерею та складське 
приміщення, що відокремлені один від одного високим переділом, личкованим декоративними 
бетонними панелями. Саме тут, попід переділом, розташовано робочу зону: стіл зі скляною про-
зорою стільницею, що спирається на дерев’яні ніжки-балки. Стіл, як і світло (сітчасті дротяні аба-
жури), а також обладнання: шпоновані натуральним деревом комоди-стелажі з бетонними стіль-
ницями, куби-полички з тонованого іржавого металу, презентаційні тумби із розпилу закарпат-
ської пихти — все це зроблено за ескізами Сергія Махно.
Над робочою зоною — авторська інсталяція Сергія із гілок черешні, підвішених на троси. Одна 
з гілочок — особлива: вона пофарбована у м’ятний колір і символізує унікальність кожного 
з предметів, що пропонує MDECOR.

MDECOR is a designer decor space. It’s a unique place accommodating a collection of designer 
objects and art pieces by Ukrainian artists, sculptors, ceramists, designers. The owners of MDECOR, 
Sergiy and Vlada Makhno, offer customers what they personally find emotionally appealing, things 
that bear their own quality mark.
An elongated space of the showroom is divided into two sections — a presentation gallery and a stor-
age area — with a high partition in between, adorned with decorative concrete panels. Under the par-
tition, there is a working area comprising a desk with a transparent glass desktop on wooden beams-
turned-legs. The table, lighting (lamps with wire netting shades) and all the furnishings (natural wood 
veneered cabinets/stands with concrete tops, tinted rusty iron cubes of a shelving system, trunks of 
Zakarpattya silver fir converted into display stands) were designed by Sergiy Makhno.
Sergiy’s original installation of wild cherry twigs hanging on the cables floats above the working 
area. One of the twigs stands out: coloured mint, it symbolizes a unique nature of every object offered 
by MDECOR. 
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FAME FASHION SHOWROOM

Площа / Total area : 150 m2 

Київ / Kyiv, 2012

The design of an online clothing store showroom had to be comfortable, trendy and… low-cost. It 
was intended as a place for the most demanding and careful clients that have to see a model with 
their own eyes first before placing an order.
Regardless of its online nature, Fame Fashion is a 100 percent real retail store with its clothing racks, 
fitting rooms, sitting area and a display full of accessories. The central element of the showroom is 
a long black metal band floating in the air on barely visible cables. Not only does it help to organize 
the space, dividing it into display and fitting areas, but it also serves as a very unusual, yet handy fix-
ture — the holes dotting its lower part are perfect for clothes hangers. A lighting solution for the store 
includes randomly hung black lamps. These elements and a laconic sitting area with a black asym-
metric metal table basically represent the interior design of the place. This limited, but expressive 
“designer set” is completed with a few decorative touches, like faux wood paneling on one of the 
walls and vivid fabrics in Fame Fashion company colours.

Шоурум інтернет-магазину брендового одягу мав бути зручним, модним і… бюджетним. Адже це 
простір лише для дуже примхливих та обережних клієнтів, які мають власнооч побачити річ 
перш ніж її замовити.
Не зважаючи на інтернет-орієнтацію, Fame Fashion — абсолютно справжній магазин: з виклад-
кою одягу, примірочними, зоною відпочинку та вітриною з аксесуарами. Лейтмотивом шоуруму 
стала довга металева чорна стрічка, підвішена на майже непомітних тросах у повітрі. Вона не 
тільки структурує простір, визначаючи зони експонування одягу та примірочних, а ще й являє 
собою незвичне й водночас дуже зручне торгівельне обладнання — отвори, нижня частина яких 
ідеально пристосована під гачки вішалок для одягу. Освітлення вирішене завдяки хаотично під-
вішеним чорним світильникам. Власне, саме ці елементи, та ще лаконічна зона відпочинку з чор-
ним металевим столиком несиметричної форми, відповідальні тут за дизайн. До мінімального, 
однак виразного дизайнерського “набору”, додали ще кілька декораторських штрихів: стінку, 
декоровану панелями під дерево, та яскравий текстиль у фірмових кольорах Fame Fashion.
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TAGO BOUTIQUE ODESSA

Площа / Total area : 100 m2 

Одеса / Odessa, 2012

Архітектуру приміщення нового магазину одягу залишили первинною — саме такою вона була 
у попередніх власників. Головним завданням для “Майстерні Махно” було осучаснити псевдо-
класичні пропорції (адже нова будівля ТЦ не має жодного історичного коріння), й лише інде — не 
надто серйозно — поекспериментувати з класикою.
Аби збити надмірний пафос, замість величних канделябрів та жирандолів, на стелю навісили 
серію звичайнісіньких ламп розжарювання. Одяг експонується на мінімалістичних стендах з алю-
мінієвих рам із чорною глянцевою основою (розробка Сергія Махно). Чорний колір взяли за 
домінуючий і для оздоблення простору — він наспраді виглядає тут революційно: чорні сходи, 
чорні двері, чорна стеля, подекуди — стіни. Проте й від класики остаточно не відмовилися: в арко-
вій ніші перед сходами — розкішне трюмо із дзеркалом у золотавій рамі, а у залі, на другому 
поверсі, — цілий меблевий комплект із класичних реплік.

It was decided to leave the original architecture of a new clothes shop untouched, the way it had been 
with the previous owners. The main challenge Makhno Workshop was faced with was making pseu-
do-classic proportions (a new building housing a shopping mall has no historical background) speak 
a contemporary language with some occasional — not too serious — experiments with classics. 
To tone down the excessive luxury feeling of the place, grand candelabra and girandoles were replaced 
with ordinary incandescent light bulbs. Pieces of clothing hang on minimalist stands consisting of alu-
minum frames on a black glossy base (designed by Sergiy Makhno). Black colour dominates the interi-
or design — in fact, it looks revolutionary here: a black staircase, black doors, a black ceiling and black 
fragments on the walls. Classic motifs weren’t entirely abandoned though: an opulent pier mirror with 
a golden frame towers in an arched niche in front of the staircase, the first-floor hall has a full-fledged 
set of classic furniture reproductions.
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TAGO BOUTIQUE KYIV

Площа / Total area : 90 m2 

Київ / Kyiv, 2012

За два роки після презентації TAGO в Одесі, однойменний бутік було відкрито у Києві. Жодних 
посилань до класики в індустріальному приміщенні ТЦ “Більшовик” вже не було, тож не було 
й ніяких перешкод для виключно сучасного дизайну.
В оздобленні інтер’єру задіяно фірмові кольори бренду — білий та чорний. Найяскравіший еле-
мент — ч/б оформлення стелі, де окрім кольорів поекспериментували також з архітектурними 
об’ємами. Зона шопінгу висвітлена авторськими конструкціями-хмарами з гіпсокартону (дизайн 
Сергія Махно) — у них, власне, і сховані джерела світла, завуальовані ще матовим склом. Окрім 
стін та стелі, знакове поєднання кольорів було використано також для нового дизайну торгівель-
ного обладнання: білі високі вішалки-стелажі, чорні низькі тумби-столики.

Two years after the launch of Odessa-based TAGO, another boutique under the same label was 
opened in Kyiv. The lack of any classic references in the industrial space of the Bolshevik shopping 
mall made sure nothing could stop the designer from indulging in purely contemporary design.
The interior design of the shop is based on the brand colours — black and white. The most striking 
element is the ceiling with its black-and-white colour play and bold experiments with architectural 
forms. The shopping area is lit with original cloud-like plasterboard constructions (designed by Sergiy 
Makhno) with light sources behind frosted glass. The same iconic colour combination was used in 
new fixtures and fittings — tall white garment rails and low black stands.
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FRIEND’S HOUSE

Площа / Total area : 150 m2 

Київська область / Kyiv region, 2012–2013

Заміський будинок не потребує нічого «надто», коли його призначення — суто відпочинок. Проте, 
якщо мешканці мандрівники й колекціонери, то дім ніколи не буде нудним. Власники оселі, до 
того ж й давні друзі Сергія Махно, тож розуміються не тільки на мистецтві, а й на дизайні.
Усього 150 метрів і два поверхи — цього достатньо аби вмістити необхідний мінімум: об’єднаний 
простір кухні-вітальні-їдальні, три спальні (одна на першому поверсі, дві — на другому), два сан-
вузли та підсобні приміщення. Простору вистачило ще й на забаганку — кімнату для медитацій та 
чайних церемоній. Усе максимально просте й натуральне: пофарбовані стіни, бетонні сходи, на 
стелі — дерево, на підлозі — дерево (на другому поверсі) та керамічна плитка (на першому). Влас-
не атмосферу створюють впізнаваний дизайн та предмети мистецтва. У вітальні — це культові 
диван та крісло B&B Italia, стільці Vitra та ікона ХХ століття, торшер Arco від Акілле Кастільоні. Тут 
же — скляний стіл із ніжками з високовольтних ізоляторів, Book Table, консоль Up та дерев’яний 
комод із бетонною столешнею — предмети “Майстерні Махно”. Кухню зроблено також місцевими 
майстрами за ескізами Сергія Махно. Через величезні панорамні вікна, що виходять у двір та на 
зону барбекю, знадвору в інтер’єр “входять” бронзові скульптури Дмитра Грека, які разом із інши-
ми скульптурами Сергія Радько та Юрія Мусатова, а також живописом Влади Ралко, Петра Бевзи 
і Віктора Мельничука є і всередині будинку.
Індивідуальні предмети та унікальні твори мистецтва кожної кімнати надають власного характе-
ру. Проте, найнеочікуванішою із них все ж таки є чайна. Усі речі тут: довгий низький стіл для 
церемоній, ширма з вітражними квітами, вив’язані з мішковини пуфи, залізні іржаві куби-полич-
ки, розроблені “Майстернею Махно”, створюють той особливий, специфічний настрій, що рап-
том виокремлюється у творчий метод майстерні взагалі. Це — український дзен.

A country house doesn’t really call for any sophisticated solutions if it is meant to become a perfect 
place for rest. But if its owners are into traveling and collecting stuff, there is no way the house will 
turn out boring. The owners of this house also happen to be Sergiy Makhno’s old friends and obvi-
ously know a thing or two about art and design.
Two storeys with the total area of 150 sq. m are quite enough to accommodate the essential: a com-
bined kitchen/living/dining room area, three bedrooms (one on the first floor, two on the second 
floor), two bathrooms and some closets. Even a room for meditation and tea ceremonies, which is, 
strictly speaking, more of a whim, has found a perfect place here. Everything is as simple and organ-
ic as it gets: painted walls, a concrete staircase, wooden paneling of the ceiling, wooden (the second 
floor) and ceramic tile (the first floor) flooring. The atmosphere of the place is born out of recogniz-
able design objects and art: the iconic sofa and armchair by B&B Italia, Vitra chairs and the 20th cen-
tury’s legend — Arco floor lamp by Achille Castiglioni. The interior concept is completed with Book 
Table (a glass table with the legs made of high-voltage insulators), Up console and a wooden chest-
of-drawers with a concrete top (all by Makhno Workshop). The kitchen set was made by the local arti-
sans based on Sergiy Makhno’s designs. Through huge panoramic windows facing the courtyard and 
a barbeque area, you can see bronze sculptures by Dmytro Grek that “burst inside”, becoming an 
integral part of the interior. Some of his works have found their place in the house, living in a perfect 
harmony with ceramic sculptures by Sergiy Radko and Yuri Musatov, and art pieces by Vlada Ralko, 
Petro Bevza and Viktoria Melnychuk. 
One-of-a-kind objects and unique art pieces lend each room its very own unforgettable charm, where 
the tea room stuns as most unexpected. All objects found here — a long low ceremonial table, a screen 
with stained glass floral patterns, burlap pouffes, rusty iron cubic shelves designed by Sergiy Makh-
no — create that special, unmistakable mood, which is suddenly seen as the workshop’s key creative 
method — Ukrainian Zen.
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 JACK’S HOUSE

Площа / Total area : 105 m2 

Київська область / Kyiv region, 2012

Економічний та екологічний проект, що відображає ряд світових тенденцій. Тут 
немає нічого зайвого — адже невеличка площа (як на двоповерховий будинок) та 
скромний бюджет налаштовували на найретельніший підхід. Функціональний, проте 
й емоційний.
На першому поверсі — вхідна група, вітальня й кухня, на другому — приватні примі-
щення. І всюди — мінімум оздоблення. В інтер’єр залучено неприховані архітектур-
ні матеріали: газобетон і звичайний бетон, метал. Але також — натуральне дерево. 
Ним у вигляді вертикальних планок декоровані газобетонні стіни вітальні, а також 
спальня, яку повністю зашито сосновою дошкою. На підлозі всюди, окрім санвуз-
лів, — паркетна дошка. 
Оскільки одна із стін будівлі майже повністю засклена (вітальня на першому повер-
сі й спальня над нею мають великі панорамні вікна), ведеться постійна гра “in-out” 
інтер’єру та екстер’єру. Зелений газон легко стає частиною інтер’єру, у той час як до-
машній затишок поширюється на закрите подвір’я.
Індивідуальності простору додають численні арт-об’єкти та декор, а також меблі, 
вико нані вітчизняними майстрами за авторськими розробками Сергія Махно.

This cost-effective, environmentally friendly project reflects a number of global trends. 
There’s nothing excessive or unnecessary about it — a relatively small (for a two-storey 
building) area and a limited budget ensured a highly rational approach. But the design 
is not just functional, it is also emotional.
The first floor combines an entrance lobby, a living room and a kitchen, and the second 
floor accommodates private areas. The decor is sparse. The interior design incorporates 
exposed architectural materials — aerated concrete (AAC), regular concrete, metal — as 
well as natural wood (a full-fledged trend too) that is used on AAC walls of the living 
room in the form of vertical planks, and in the bedroom with its pine board covered 
walls. The place sports mostly wooden flooring except for the one in bathrooms.
With one of the house walls almost entirely replaced with glass (the ground-floor living 
room and the bedroom above both boast huge floor-to-ceiling windows), there is a nev-
er-ending game of in and out, the interior and exterior, going on. A green lawn enters 
the interior effortlessly, while a fenced-off courtyard acquires a homelike feeling.
Countless objets d’art and decor elements in combination with furniture, manufactured 
by Ukra inian artisans, and Sergiy Makhno’s personal designs, add a touch of unique to 
the space.
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ЦЕ НЕ ПРО ФУНДАМЕНТ ЧИ КРІВЛЮ. ЦЕ ПРО ТЕ, ЩО ПОМІЖ НИМИ: РОДИНУ, ЗВИЧКИ, КОХАННЯ
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АРХІТЕКТУРА
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Загальна площа / Total area: 105 m2

Місцезнаходження: Київська область, с. Підгірці / Location: Kyiv region, Pidgirtsi village
Реалізація / Completed: 2012

План другого поверху / 
Layout of the second floor

План першого поверху / 
Layout of the first floor

ДІМ ДЖЕКА / JACK’S HOUSE
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ДІМ ДРУГА / FRIEND’S HOUSE

Загальна площа / Total area: 150 m2

Місцезнаходження: Київська область, с. Підгірці / Location: Kyiv region, Pidgirtsi village
Реалізація / Completed: 2011–2012

План другого поверху / 
Layout of the second floor

План першого поверху / 
Layout of the first floor
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Загальна площа / Total area: 305 m2

Місцезнаходження: Київ / Location: Kyiv
Стадія реалізації: проект / Project in progress

План третього поверху / 
Layout of the third floor

План другого поверху / 
Layout of the second floor

План першого поверху / 
Layout of the first floor

КУТОВИЙ / ANGULAR HOUSE 
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БУДИНОК ІЗ КРАЄВИДОМ / HOUSE WITH A VIEW

Загальна площа / Total area: 160 m2

Місцезнаходження: Київська область, с. Безрадичі / Location: Kyiv region, Bezradychi village
Стадія реалізації: проект / Project in progress

План другого поверху / 
Layout of the second floor

План першого поверху / 
Layout of the first floor
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Загальна площа / Total area: 260 m2

Місцезнаходження: Київська область, с. Гореничі / Location: Kyiv region, Gorenychi village
Стадія реалізації: проект / Project in progress

ДІМ БАДІ / BADI’S HOUSE

План другого поверху / 
Layout of the second floor

План першого поверху / 
Layout of the first floor
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План будинку / 
Layout of the house

Загальна площа / Total area: 75 m2

Місцезнаходження: Київ, острів Водників / Location: Kyiv, Vodnykiv Island
Стадія реалізації: проект / Project in progress

ДІМ НАД ВОДОЮ / LOUNGE HOUSE
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БУДИНОК-СКЕЛЯ / ROCK HOUSE

Загальна площа / Total area: 252 m2

Місцезнаходження: Крим / Location: Crimea
Стадія реалізації: проект / Project in progress

План другого поверху / 
Layout of the second floor

План першого поверху / 
Layout of the first floor
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Загальна площа / Total area: 100 m2

Місцезнаходження: Київ, Конча-Заспа / Location: Kyiv, Koncha-Zaspa
Стадія реалізації: проект / Project in progress

План будинку / 
Layout of the house

ДІМ-БРОНЕНОСЕЦЬ/ ARMADILLO SUMMER HOUSE
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Загальна площа / Total area: 700 m2

Місцезнаходження: Київ / Location: Kyiv 
Стадія реалізації: проект / Project in progress

План другого поверху / 
Layout of the second floor

План першого поверху / 
Layout of the first floor

ДІМ-ОСТРІВ / ISLAND HOUSE
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ДІМ-ЛІНІЯ / LINE HOUSE

Загальна площа / Total area: 125 m2

Місцезнаходження: Київська область, Вишгородський район / Location: Kyiv region, Vyshgorod
Стадія реалізації: проект / Project in progress

План будинку / 
Layout of the house
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ІДЕЇ НЕ МАЮТЬ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ. ЖИТТЯ МАЄ. ВАЖЛИВО МАТИ У НЬОМУ ЩОСЬ ПРЕКРАСНЕ
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ПРЕДМЕТНИЙ ДИЗАЙН
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DOUBLE CUP

У серії кавових горняток значення має усе, включно із дже
релом натхнення. А ним стали ритуальні посудини трипіль
ської культури. Форма глечиків повторює воронку, за допо
могою якої давні люди викликали дощ, а ручки — різні за 
розміром кільця, що розходилися по воді від падаючих 
крапель. Порцелянові глечики вкриті поливою двох кольо
рів: чорна символізує землю, а золота — ознаку шляхетно
го походження.

Every single aspect matters in this series of coffee cups, even 
the source of inspiration — Trypillian ceremonial pots. The 
pot shape echoes a funnel used by ancient people in their 
rainmaking rituals; its handles represent circles of different 
sizes like those left by raindrops on the water. Porcelain pots 
are glazed black (the colour of earth) and gold (the sign of 
one’s high status). 
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TRAM CHAIR

Світ вже перенасичено предметами. Тож суть екологічного 
дизайну — не у створенні нових речей із органічних мате
ріалів, а у переробці старих. Це також ностальгічний ди
зайн. Колись Сергій Махно їздив до школи на трамваї. 
Сього дні трамваїв у місті майже нема. Забуте трамвайне 
крісло перетворюється на дизайнерський стілець із приєм
ними спогадами.

The world is saturated with objects. Ecological design does 
not suggest producing new objects from organic materials, 
but recycling the ones that already exist. It also evokes a feel
ing of nostalgia. As a boy, Sergiy Makhno used to get to 
school by tram. Today, there are hardly any trams left in the 
city. A forgotten tram seat turns into a designer chair that 
brings back sweet memories.
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INVARIANTS 

Серія ваз зі звичайнісінької трилітрової склянки із варіан
тами апгрейду — в бетоні, дереві та склі. Назва походить із 
термінології точних математичних наук і означає здатність 
об’єктів залишатися незмінними попри будьякі перетво
рення. Натяк на математику закладено і у формі “оболо
нок”, що відтворюють прості геометричні фігури, — ква
драт, прямокутник, коло. Водночас це є символом уніфіко
ваного урбаністичного ландшафту, де поодинокі дерева на 
тлі кам’яних джунглів виглядають не менш контрастно, ніж 
квітка у бетонній вазі.

Ordinary threelitre jars framed in concrete, wood and glass 
represent a new series of vases. The name of the series goes 
back to exact sciences, which define invariants as an object’s abil
ity to remain unaltered despite any transformations. Another 
reference to math is the shape of cases representing basic geo
metric figures — a square, a rectangle, and a circle. At the 
same time, they become the symbol of unified urban land
scape, where lone trees amid the concrete jungle look just as 
dramatic as a delicate flower in a concrete vase.
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CARAMEL LAMP

Торшер наче з казки про Чарлі та Шоколадну фабрику і зда
ється звареним із великих цукерок. Насправді він — із полі
мерної смоли. Тож світить і не тане.

This standard lamp, a perfect prop for Charlie and the Choco
late Factory story, looks like a bunch of big candies, when in 
fact it is made of epoxy resin. So go ahead and turn it on — 
it’s not going to melt.
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ТAZZ LAMP

Серія світильників, що були створені для ресторану INK, іще 
раз демонструє: дизайн можна робити з будьчого. У дано
му випадку це звичайні тази, підвішені на дротах й укриті 
чорною порошковою фарбою. 

A series of lamps created for the INK restaurant makes it perfect
ly clear: nothing is impossible when it comes to design. The 
material of choice here is traditional basins with black powder 
coating, suspended on cables.
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JAR LAMP

Склянка, в якій консервується світло, — яскравий приклад 
fastdesign Сергія Махно.

Another example of fastdesign: a jar to preserve… light.



247



248



249



СERAMIC LAMP

Проект розроблено для ресторану INK: потрібно було 
швидко вигадати щось неординарне, бюджетне і пов’язане 
з темою кухні. Так в одній керамічній лампі поєднали кіль
ка алюзій на кухонне начиння — глиняні горщики, чавунні 
пательні та лійкиворонки.

It was designed for the INK restaurant: the team had to come 
up with something unusual, lowcost and kitchenthemed in 
a very short time. The result is a ceramic lamp combining 
a string of allusions to the kitchenware — clay pots, castiron 
frying pans, and watering cans with funnels.
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BOOK TABLE

Часто ідея якоїсь речі виникає з її потреби. Цей столик було 
вигадано спеціально для того, аби зручно гортати велико
форматні альбоми з мистецтва / архітектури / дизайну, з ком
фортом розташувавшись на м’якому дивані. Врештірешт 
book table виявився доречним і для горнятка кави.

A decision to create an object is often triggered by a need. 
This table was designed specifically to make it easier to turn 
pages of large art / architecture / design albums while resting 
nestled on a couch. The book table has also proved quite 
handy as a stand for a cup of coffee.
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BRONZE LAMP

Графічний, легкий і водночас вагомий світильник зробле
ний вручну та зі справжньої бронзи. Спочатку тендітний 
контур було виліплено з глини, а потім відлито в металі.  
За м’якість світла відповідає LEDджерело.

This is a graphic, light, and yet tangible handmade bronze 
lamp. A delicate frame was first sculpted from clay, and then 
cast in metal. Soft light is provided by a LED source.
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ACORN VASE

Жолудеві плюски з дитинства надавали волю фантазії: із 
них робилися шапочки для пальців, які перетворювалися 
на живих істот; ними обклеювали згорнутий шматок папе
ру, що раптом ставав вазою, а ще це були пристойні коши
ки для каштанових чоловічків. Бронзова ваза Acorn — для 
дорослих, які пам’ятають як гратися, а втім у ній можна 
зберігати всілякі дрібнички на кшталт горіхів, цукерок, 
монет і прикрас. 

Acorn cups have always been a source of endless inspiration. 
As children, we used them as hats for our fingers to make 
them come alive, or glued them to a folded piece of paper in 
order to turn it into a fancy vase. Bronze Acorn vase was cre
ated for adults who can still remember what playing really 
means. And at the same time, one can keep all kinds of little 
things here, like nuts, candies, coins and jewelry.
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DOUBLE CIRCLE ROPE LAMP

Мотузка збирає у коло світло, що випромінює LEDджере
ло. Саме ж джерело заховане у кріпленні з бронзи, яке зво
рушливо зберігає відбитки пальців — адже спочатку фор
му було виліплено з глини.

A rope encircles the light emitted by a LED source. The source 
itself is hidden in a bronze fitting that very emotionally pre
serves the fingerprints of its creator, who made it first in clay.
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GLASS SET

Набір посуду було розроблено для ресторану INK. Продов
жуючи гру із назвою закладу, що у перекладі означає “чор
нила”, Сергій Махно на повну скористався асоціативним 
рядом та відтворив у склі несиметричні чорнильні плями.

This glass set was designed for the INK restaurant. Taking up 
a word game based on the name of the venue, Sergiy Makhno 
dove headfirst into associations the name evoked and repro
duced asymmetric ink spots in glass.
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SKIN LAMP

Так само, як стручок захищає горошину, шкіряний абажур 
огортає “тіло” лампи розжарювання: наслідуючи форму, 
він ніби утворює її другу шкіру.

Just like a pod protects peas, a leather lampshade hugs the 
“body” of a light bulb replicating its form like second skin.
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UP CONSOLE

Консоль, попри справжню кам’яну столешню із блакитного 
мармуру, виглядає невагомою й неначе висить у повітрі. 
П’ять сталевих витончених ніжок, на які вона насправді спи
рається, здаються ліфтовими тросами, що тягнуться вгору 
за консолею.

Despite its genuine blue marble countertop, the console table 
looks weightless, as if floating in the air. Five elegant steel 
legs are like elevator cables, stretching up to catch up with 
the console.
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KOLOSOK TABLE

Замість традиційних ніжок у стола — ціле пшеничне поле. 
Звичайно, українське. Звичайно, стилізоване. Столешня — 
зі справжнього бетону.

Traditional legs have been replaced with an entire field of 
wheat, Ukrainian stylized one, of course. The tabletop is made 
of concrete.
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BELL LIGHT

Бубонці мають багато призначень: за їх допомоги ловили 
птахів, ними прикрашали кінську упряж, також оздоблюва
ли одяг, взуття, головні убори та прикраси. А ці бубонці — 
для світла.

Little bells have a wide range of applications: once used to 
catch birds, to adorn horse harness, clothes, shoes, hats or 
even to be worn as jewelry, they now serve as light fixtures.
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SINUSOID CHAIR

Серія яскравих стільців із пофарбованої сталі має підвищу
вати настрій та викликати певні асоціації. У кривій, яка 
утворює графічні ніжки стільця, переходячи у його спинку, 
кожен побачить власну математику. Наприклад, згадається, 
скільки слоненят треба нарахувати, перш ніж прийде сон.

This series of vividly coloured steel chairs is all about elation 
and associations: everybody is likely to discover their own 
kind of math in a curve of graphic legs that easily transfer into 
the back of the chairs. Some might even say they look like lit
tle elephants in the room, sweet and welcome.
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МFLATWARE 

Столові прибори як знаряддя для свята. Свята їжі, звичай
но. А також — для медитації: у вільний від бенкетування 
час виделкоюграблями можна, наприклад, лагодити мініа
тюрний сад каменів.

This flatware is a means of celebration. Celebration of food, 
of course. You may even use it as a tool for medi tation: when 
you are done feasting, you can always use one of the forks as 
a rake to arrange rocks in your tiny zen garden.
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BRANCH TRAY

Скляна таця із бронзовими гілочкамиручками — трохи 
природи на будьякому урбаністичному тлі.

A glass tray with bronze twighandles is like a drop of nature 
against urban background.
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DODO TABLE

Пам’ятаєте пташку додо? Достеменно ніхто так і не знає, як 
вона виглядала — лишилися тільки протирічні зображення 
XVII століття. Столик Dodo, зроблений із листового металу 
та арматури, — ніби уявний рентген цієї зниклої пташки. 
Проте, йому навряд чи загрожує зникнення — Dodo захо
четься постійно переносити з собою. Принаймні по хаті. 

Remember the Dodo bird? Nobody knows for sure what it 
actually looked like. All that’s  left of it are contradictory XVII 
century sketches. Dodo table made of sheet metal and fittings 
looks like an imaginary Xray image of this longextinct bird. 
There is no need to worry about our Dodo becoming extinct 
though because you can’t help but taking it with you every
where you go, at least around the house.
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CORAL TABLE

Шар густих керамічних коралів — як постійне нагадування 
про море. Спочатку це була ідея для величезного настінного 
панно, проте вона лякала непрактичністю — адже у щупаль
ця постійно б забивався пил. Тож виникла нова ідея — “ко ра
лової” столешні: під склом фактура не втрачає виразності 
і можна додавати моря в інтер’єр без будьякого остраху.

A thick layer of ceramic corals serves as a constant reminder 
of the sea. The original idea to create a huge wall panel was 
rejected due to its impractical nature — the tentacles would 
have collected too much dust. So it was decided to turn it into 
a “coral” tabletop: being encased in glass, the texture remains 
just as expressive, calling for a marine touch in the interior 
design.
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EGRET TABLE

Асиметрична дерев’яна столешня з масиву, тонка ніжка, 
зварена з арматури, — здавалося б, нічого особливого. 
Але інколи дизайн складається із дуже простих речей, або 
ідей. Назву, до речі, стіл запозичив у пташки, що спить на 
одній нозі.

An asymmetric solid wood tabletop with a thin welded fitting 
leg doesn’t seem to be that much of a creative endeavor. But 
sometimes stunning design is born out of very simple objects 
or concepts. The table owes its name to a bird, which sleeps 
standing on one leg, by the way.
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PUMPKIN LAMP

Гарбуз для українців — символ не менш красномовний, ніж 
для європейців та американців, які святкують хелловін. 
Проте, у нас він не пов’язаний із духами та потойбічним 
світом. А навпаки — є досить прозорим символом відмови: 
під час сватання, за українською традицією, його підноси
ли небажаному нареченому. У вигляді ж світильника (кера
міка, полива) — це впевнене “ні” темряві.

For Ukrainian people, pumpkin is just as symbolic as it is for 
Europeans and Americans during Halloween. However, in 
Ukraine, it has nothing to do with spirits and the realm of the 
dead. In fact, it is a rather transparent sign of rejection, tradi
tionally used during Ukrainian proposal ceremonies to signal 
to a suitor that he is unwanted. In the form of a lamp (glazed 
ceramics), it says a confident “no” to the dark.
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STONE GARDEN CARPET

Килим, сплетений зі стрічок мішковини, як поєднання двох 
культур. З одного боку, його фактура нагадує концентричні 
кола японського саду каменів, а з другого — традиційні 
плетені доріжки українського села.

This burlap rug combines two cultures. While its texture 
resembles concentric circles of a Japanese rock garden, it 
also echoes traditional knitted rugs that can be found in any 
Ukrainian village. 
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CHIMNEYSTACK VASES

Коли опішнянський майстер із кераміки робив ці вази за ескі
зами Сергія Махно, місцеві люди їх прокликали “димарями”. 
Так вони і здобули свою назву. І не тільки через геометричні 
архітектурні форми, але й завдяки міцному матеріалу — 
шамоту (вогнестійка глина, випалена до втрати пластичності).

When a potter from Opishnya made these vases based on the 
designs by Sergiy Makhno, the locals christened them “chim
neys”. That’s how the name was born, making a reference not 
only to the geometric architectural shapes of the vases, but 
also a durable material, chamotte (a fire clay burnt to reduce 
its plasticity), used to make them.
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FROG TEA SET

Пупирчасті горнятка та чайник на ніжках нагадують сімей
ство мультяшних жабенят. Проте, ці речі — цілком серйоз
ні: смак навіть витончених чаїв розкриється якнайкраще, 
адже сервіз зроблений з високоякісної кераміки та на 100% 
є ручною роботою.

Cups and a kettle on tiny legs with a bumpy surface look like 
a family of cartoon frogs. However, this set is pretty serious, 
because it helps the finest tea taste even better. It is 100% 
handmade produced from highend ceramics.
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STAGBEETLE TRAY

На витонченій, мінімалістичній підставці для фруктів й со 
лодкого — акуратна бронзова гілочка із жукомоленем. Вони 
ніби випадково тут, але тим більше їх хочеться розглядати. 

This sophisticated minimalist fruit and candy bowl is decorat
ed with a laconic bronze twig with a stagbeetle on it. It may 
seem like an odd addition to the concept, but it looks amaz
ingly alluring.
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MOON VASE

Ваза із підставкоюпівмісяцем зі штучного мармуру та сріб
лястим павутинням, що відбиває світло та «ловить» у нети 
соковиті фрукти.

A vase on a crescentlike stand from cultured marble and sil
very cobweb is meant to catch light and luscious fruit.
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ZEN TEA SET

Коло і палиця. Співставлення цих простих елементів утво
рило мінімалістський чайний сервіз. Вироблений із кераміки 
з чорною поливою, він зберігає тепло рук майстра і налаш
товує на повний дзен.

When combined, a circle and a stick turn into an unusual 
minimalist tea set. Made from black glazed ceramics, it pre
serves the warmth of craftsman’s hands and gives the feeling 
of total zen.
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КОЛИ Я ЗНАЮ — Я ДУМАЮ. КОЛИ Я НЕ ЗНАЮ — Я МРІЮ
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SINUSOID CHAIR
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CHIMNEYSTACK VASES
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КОЖНОГО ДНЯ Я У ПОШУКУ, ЩОБ МОЇ ПРОЕКТИ БУЛИ ОСОБЛИВІ
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Ця книга побачила світ завдячуючи підтримці й допомозі багатьох людей. Перше «Дякую» хочу сказати 
моїм батькам, які вірили в мене і завжди підтримували. Друге «Дякую» — дружині, що завжди була 
поруч і створювала цю книгу від зародження думки про неї аж до випуску у світ.  У процесі роботи над 
книгою мені надали велику допомогу твої вичерпні коментарі, критика і компліменти. Третє — моєму 
улюбленому сину Івану, який надихає і радує, а також моїй великій родині. Я люблю вас.
Ідеї та проекти для цієї книги народжувалися з людьми, з якими я розділяю більшу частину свого 
життя і розмовляю однією мовою — із моєю командою. Я дякую кожному за особистий внесок, за ваші 
ідеї та думки. Ви впливаєте на мене, а я на вас. 
Дякую друзям і близьким, які сприяли словом і справами, давали влучні поради і пропозиції. Особливе 
«Дякую» Братаню Андрію Клименку — ти був для мене натхненням протягом останніх п’ятнадцяти 
років. Також хочу подякувати Олександру Хомкалову і компанії «Фактура.UA» за підтримку та всім 
партнерам і справжнім майстрам, з допомогою яких я втілив в життя всі мої задуми. Дякую за те,  
що Ви в мене є. 

Cергій Махно
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