
Бездомний дизайнер
Із використанням матеріалів книги

 "Дизайн звичних речей" Дона Нормана 



Нью-Йорк, л�то. веч�р

Артем плив
безлюдною

вулицею. Хоча
аби хтось

поруч � був -
наврядче став
би пом�ченим

Артем мав амб�ц�ї, мав
грош� на квиток у це

м�сто. в одну сторону. та
тут виявився н�кому не
потр�бним. Дизайн так?
тепер дизайн см�тника

Кинувши
сумку з

речами у
якомусь

переулочку,
в�н с�в
поруч �

д�став вже
почату
бутилку

в�ск�

Я був достатньо дурним,
щоб приїхати сюди. був
достатньо дурним щоб

мр�яти стати дизайнером
Але ж мушу я бути хоч
трохи розумним, щоб

якось зв�дси потрапити
додому..

Бутилка майже спорожн�ла. .
сигарети ще були. хоч щось.

проте н� криш� над головою н�
можливост� її придбати. Справи
паршив� але хоч л�тн�й веч�р був

приязно налаштований.

БУУУУМММ...

Розбите скло �, здається,
перевернутий см�ттєвий бак

трохи розбудили знев�реного
хлопця

бууумм



нью-йорк. л�то. н�ч

Супергерой?

Бл***, хто
тут?

Буууммм

Хто ви? Чого
хочете?

Не скажу, що Артем злякався. бо
нав�ть сказати, що сильно -

замало.
Як м�н�мум, бо мат з темряви був

�з українським акцентом

Ну � якого ти
мовчиш? Врод�
я не чув як ти

нив. "Д�зайнєр"

Вообще-то,
спать. Но твої

сопл� мене
пр�звали

П�д звуки бутилок � в�дб�рний мат, час
в�д часу покашлюючи � бурмотячи

щось п�д носа, до Артема, потроху
виходячи з темряви, наближався

силует

Буууммм



нью-йорк. л�то. н�ч

Супергерой?

Ти чув взагал�
про Дона
нормана �
"дизайн
звичних
речей"?

ти п'яний чи
дурак

просто?

Що? Хто ви?

Я... Я тв�й
батько, Люк

Але... Мене
звати не Люк

Ви...
Супергерой?



нью-йорк, л�то. н�ч

"дизайнмен"

да. дизайнмен...
жив би я на

см�тнику,
будучи

супергероєм?

Взагал�, жодного "буму" не
було, але в�дчуття, наче

секундна тиша п�сля сл�в
безхатька вз�рвала щось...

могк Артема

ааа, �
справд�...

але ж на вас
плащ?

який плащ?
ковдра.
Холодно

тут, знаєш
л�, буває.

розум�єш, б�льш�сть
нового створювали

шляхом вдосконалення
старого. щоб створити
щось абсолютно нове -
передивися свої ц�л�. 
 Навчися спостер�гати
-побачиш, що вимагає

покращення.

Бууумм
Аааа... зв�дки

ви?



просто слухай

нью-йорк. л�то. н�ч

Хорош� книги.
поган� люди.

перш�� з� списку
часто

потрапляють у
см�тник

"... а ще ти вголос плакав �
говорив, тому я все чув.

"Не поразка, а досв�д" - наступне,
чому навчає книга"

Ти здався, бо у тебе не вийшло.
але це досв�д.  Невдач� часто
може стати таким  сильним

�нструментом, що деяк�
дезайнери, не так� неуки як ти,

пишаються своїми невдачами. Бо
вони, невдач�, нев�д'ємна частина

роботи � творчост�"

Я звик до
старих

порядк�в. Тут
усе по-

новому. не так
як я звик. не
так як я хочу

Знову, Чому "нове" -
це погано? справа

лише в тому, що ти
боїшся. боїшся

експериментувати.
Якби люди трималися

за старе, ми б не
змогли

вдосконалюватися

Але є
проблеми.

як� не можна
вир�шити

А є проблема? знаєш про
правило 5 чому? Знайди 

 кор�нь � зрозум�й чи
потр�бно вир�шувати цю

проблему чє можливо
по-�ншому вийти �з

ситуац�ї 



не здавайся

нью-йорк.л�то.п�д ранок

Н�ч поступово
зм�нювалася ранком.

слова безхатька
продовжуваля лунати

в голов� Артема
вдголосом. Але в�н чув
усе. � все обдумував

put text
here.

Ну да. Добре. У
мене ще буде

час щось
вигадати.

І ти знову неправ,
м�й п'яний друг.

Дедлайн! Постав соб�
обмеження в час�.

Н�що так не
стимолює як

обмеження у час�. 

"генеруй �деї. багато. за раз. не
можна зациклюватися на

одному
Не критикуй н� свої, н� чуж� �деї. 
 Нав�ть неймов�рно безумн� �деї

можуть п�двести тебе до
чогось неймов�рного"

Ти ж молодий. ти
добрався до нью-

йорка не просто так.
ти у чомусь

сильний. Грай на
цьому. Зроби акцент
на сильних сторонах

Два п'яних чолов�ка � ранок що
починається. Знаєте, схоже на
розмови про життя на балкон�
пп�д к�нець хорошої гулянки.

"По душам". Гарне визначення.
Ця повчальна, але "душевна"
розмова, здається, ц�кавила

обох їх. 



сучасний св�т

нью-йорк.л�то. п�д ранок

буууммм Ранок все ближче. Скоро
сп'ян�ння перетвориться
на похм�лля. н�чн� думки,

зазвичай, на ранок
втрачають суть. та не ц�.
Артем це розум�в. тому,

здавалося, алкоголь
виходив пов�льн�ше, не

даючи похм�ллю
затьмарити розум

Повернемся назад.
Супергерой? Серйозно?

ти повинен вивчати
людей. розум�ти, бл***,
кому що потр�бно. Я, по-

твоєму, створений
людям допомагати? ти

просто спать мен�
заважаєш.

Ну я трохи
розгубився

У тебе є телефон.
Інтернет?  ти

розум�єш, що зараз
- це частина твого
усп�ху? користуйся

тим, щодає тоб�
сучасний св�т

"та � плюс до всього ти повинен
бути готовим до пост�йних зм�н.

Пост�йно готовим до всього. 
 Швидко зм�нювати робочий

процес Невизначен�сть часто є
проблемою. навчися боротися з

нею"

І справд�. Сучасний св�т. в�н дає
нам багато можливостей. багато
способ�в досягати бажаного. Але,
в той же час, ст�льки виклик�в. І

ти або пристосовуєшся, або
шукай соб� м�сце...



� ще раз - не здавайся

нью-йорк, л�то майже
ранок

" це не означає здатися.
це означає анал�зувати

свої помилки,
запастися терп�нням �

пост�йно
вдосконалюватися"

Не здаватися - гарна
порада. як сонце. Воно
встає � с�дає, коли йому
того хочеться. як зараз.
йому не ц�кава думка

чужих � нев�дом� причини.
але воно не може раптом

не встати

Розум�єш, Джон Сноу,
�деям потр�бен час �

терп�ння щоб перерости в
усп�шний продукт. Це

складно. Часом не
потр�бно перти як баран

вперед

на цей момент, ц� двоє
схож� або на двох

хрон�чних
алкогол�к�в,науковц�в.

Джес� � м�стер вайт. але
в результат� вони

зрозум�ли один одного.
неоч�кувано, але

зрозум�ли

Якби я хоч на частину
був розумним як Ви

Як я? я живу у
см�ттєвому бац�. Я
можу пити � читати
що мен� п�дкинуть.

а от на алкоголь
грошей у мене

нема. Але ти. Ти ще
зможеш. Все

зможеш



ранок

нью-йорк, л�то, ранок

Ранок. уже. швидко наче,
але ск�льки ще ранк�в

обдумувати почутею в�д
безхатька. знаєте, вийшов

би ц�кавий роман -
"Безхатько, що знає все".
Можливо Артем колись

д�йде � до цього.

дякую,я знаю, що маю
робити � я повернуся

в�дразу, як зможу Вам
в�ддячити.

Просто
дай мен�,
нарешт�,
поспать

Цей ранок виявився
особливим для Артема.

Впевнен�сть. трохи
непонятки.трохи

похм�лля. але в�н ще
н�коли не був наст�льки
впевненим у тому, що

мусть зробити...

...Дон Нортон
"дизайн
звичних
речей"...

"супергерой".
минулий кадр так
мене не називав...


