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АНОТАЦІЯ 

Луць С. В. Творчість митців КюД «Лобортас» у контексті українського 

ювелірного мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ століття. –  Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

(доктора філософії) за спеціальністю 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво. 

– Львівська національна академія мистецтв, Львів, 2017. 

 

           У дисертації досліджено особливості творчості провідної ювелірної компанії 

КюД «Лобортас» у просторі новітнього ювелірного мистецтва України на зламі ХХ–

ХХІ століть. Уперше в українському мистецтвознавстві комплексно проаналізовано 

основні складові творчого становлення та прогресивного поступу митців окремої 

української ювелірної фірми, де головними пріоритетами є творче художньо-

конструктивне експериментаторство та ексклюзивність рукотворних формотворчих 

процесів. Розглянуто генезис формування та головні чинники концепції 

конструктивного механізму художньої системи митців КюД «Лобортас».  

          Виявлено, що в основі стилістичної архітектоніки «лобортасівців» закладено 

власний новоутворений стиль «Романтичний авангард», який розглядається як 

локальний та вирізняється синтезуванням неоднозначних теоретичних понять, що в 

даному випадку є оригінальним мистецьким явищем. Митці КюД «Лобортас» 

усвідомили, що раціональний розподіл технологічно-технічних та художньо-

конструкторських засобів утворюють фундамент для формування та подальшого 

ефективного розвитку власної стилістичної бази, зокрема вище зазначеного 

фірмового стилю. Одним із найважливіших акцентів у досягненні високих фахових 

результатів є розмежування праці – чітка підпорядкованість художника і майстра, де 

«лобортасівці» суворо дотримуються принципів рукотворності та ексклюзивності. В 

творчій концепції митців КюД «Лобортас» функціонує експериментальний підхід до 

виготовлення ювелірних предметів, де дизайн ювелірного предмета помітно 

базується на архітектурних канонах з використанням новітніх ювелірних технологій. 

Процес виконання творів виділяється поєднанням всіх мистецьких та технологічних 
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історичних напрацювань, але вже на сучасній основі синтезу ювелірства з 

будівельними та архітектурними законами побудови композиції, де яскравий 

художній образ є домінантою ювелірного твору. Специфіка еволюційних процесів 

творчості «лобортасівців» вирізняється злагодженим конструктивним механізмом, 

що працює по утвердженій технологічній карті, досягнувши певні етапи художнього 

та технологічного вдосконалення, виділяється індивідуальними якостями власної 

стилістики, яка насичена багатим діапазоном різноманітних архетипів, що вміщують 

в собі систему символів та знаків, які виступають змістовними модулями в 

художньо-образній концепції митців КюД «Лобортас».  

         Розглянуто тематику домінуючих мотивів, креативну філософію композицій, 

що вирізняються особливою специфікою механізму взаємодії художньо-образного 

та технологічно-технічного формотворення. Виявлено основні принципи та методи 

творчого процесу, а також матеріали, що використовуються. Твори «лобортасівців» 

виділяються застосуванням великої кількості дорогоцінних металів, широкої 

палітри коштовних каменів, емалей та інших різноманітних матеріалів, виконаних 

на високому художньо-технічному рівні. Особливості прогресивного поступу 

творчості «лобортасівців» та їх фірмового локального стилю «Романтичний 

авангард» в тому, що вони не обмежуються в одному напрямі, а постійно 

знаходяться у пошуках «нового стилю» вдало синтезуючи в своїх творах різні 

напрями та стилі, експериментуючи впроваджують технологічні процеси, які 

впродовж століть існували та розвивалися паралельно і зазвичай були не сумісні в 

процесі виконання одного твору, а перебували тільки в окремому технічному 

поєднанні. 

        У дисертації розглянуто типологічну класифікацію творів КюД «Лобортас». 

Проаналізовано еволюцію творчості провідних фахівців КюД «Лобортас».  

       Сформовано альбом ілюстрацій ювелірних творів, де представлено творчий 

доробок «лобортасівців» у контексті представників українського ювелірства  

періоду 1991–2017 років, систематизовано та розроблено вісім таблиць класифікації 

ювелірства митців КюД «Лобортас», а також каталог фахівців означеної компанії 

(1997–2017). 
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Annotation 

 Luts S.  Artists activity of Classic jeweller House «Lobortas» in the context of 

Ukrainian jewelry art of the late XX – early XXI century. – Manuscript. 

           Thesis for a candidate degree of art in specialty 17.00.06 – decorative and applied 

art. – Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2017. 

     In the dissertation features the works of leading jewelry company CjH «Lobortas» in 

the space of modern jeweler’s art Ukraine at the turn of XX–XXI centuries. For the first 

time in Ukrainian art comprehensively analyzed the main components of creative 

development and progress of progressive artists separate Ukrainian jewelry company, 

where the main priorities are artistic and creative experimentation and constructive 

exclusive handmade formative processes. Revealed that the basis of stylistic architectonics 

«Lobortas» founded newly established his own style «Romantic avant-garde», which 

features the synthesis ambiguous theoretical concepts that are local original art 

phenomenon. Artists CjH «Lobortas» realized that the rational distribution of technology 

and technical and artistic and design tools form the foundation for the formation and 

further effective development of their stylistic framework, including corporate identity 

«Romantic avant-garde». A major emphasis in achieving high professional results is the 

distinction - the clear subordination of the artist and master, where artists «Lobortas» 

strictly adhere to the principles handmade and exclusivity. In creative concept artists CjH 

«Lobortas» operates a pilot plan of jewelry items where design jewelry items significantly 

based on the architectural canons with advanced technology jewelry. The process of 

execution of works is allocated a combination of art and technology of historical 

developments, but based on modern goldsmith synthesis of building construction and 

architectural laws of composition where strong character is the dominant piece of jewelry. 

The specificity of the evolutionary processes of creativity artists «Lobortas»  stands 
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coordinated constructive mechanism that works on established: technological map, 

reaching certain stages of artistic and technological improvement, allocated individual as 

your own style «Romantic avant-garde» that rich  range of different archetypes, containing 

a system of symbols and signs that serve content modules in artistic and imaginative style 

concept artists CjH «Lobortas». 

        Considered topics dominating motives creative philosophy compositions are 

particularly specific mechanism of interaction between artistic and imaginative and 

technologically technical shaping. The basic principles and methods of the creative process 

and materials used. Works artists «Lobortas» out use of large quantities of metals, a broad 

palette of gems, enamel and other various materials performed at a high artistic and 

technical level. 

          Features progressive advancement of creativity artists «Lobortas»  and their 

corporate local style «Romantic avant-garde» that they are not limited in one direction, 

and are constantly in search of «new style» successfully synthesizing in his works various 

trends and styles, experimenting implementing processes which for centuries existed and 

developed in parallel and usually were not consistent in the implementation of a work, and 

were only separate technical combination. 

         Considered typological classification works CjH «Lobortas». The evolution of the 

creative thinking of leading experts CjH «Lobortas». Formed album artwork with 

attribution jewelry pieces, which presents creative achievements «Lobortas» in the context 

of the representatives of Ukrainian goldsmith period 1991–2017 years. 

           Key words: Ukrainian jewelry, artists CjH «Lobortas», style, «Romantic avant-

garde», art image, technological and technical processes, shaping, tradition, 

experimentation, hand-made, expensive materials, typology, jewelry pieces. 
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МІКУ – Музей історичних коштовностей України 

НМУНДМ – Національний музей українського народного декоративного 

мистецтва  

НСХУ – Національна спілка художників України 

ОЮЗ – Одеський ювелірний завод 

ХЮЗ – Харківський ювелірний завод  
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ВСТУП 

Актуальність теми. На етапі розвитку сучасного ювелірства України важливо 

необхідними є дослідження розвитку ювелірних фірм, які спеціалізуються на 

ексклюзивному виготовленні ювелірних творів, що є зразками високого 

мистецького рівня. Домінуючим при цьому є визначення місця та значення таких 

колективів у контексті новітнього ювелірного мистецтва України. Їхні твори 

слугують не тільки в якості прикрас та предметів ужитку, але й здатні нести виховну 

мету: задовольняти естетичні потреби суспільства, формувати художній смак і 

культуру, викликати цікавість до творчості. Саме таким творчим колективом є митці 

Класичного ювелірного Дому «Лобортас» (далі КюД «Лобортас»). 

Враховуючи недостатнє висвітлення проблем сучасного українського 

ювелірства, існує суттєва потреба поповнення досліджень вітчизняного 

мистецтвознавства в контексті поступу українського ювелірного мистецтва на зламі 

XX–XXI ст., представником якого є означений колектив художників-ювелірів. 

Дослідження творчого розвитку сучасної української ювелірної фірми КюД 

«Лобортас» та вплив її колективу митців на весь сучасний український мистецький 

процес в ювелірній галузі є вкрай значимим для осмислення формування та 

подальшого розвитку загальної концепції сучасної національної школи ювелірного 

мистецтва. Зауважимо, що тільки невелика частка сучасного українського 

ювелірства, зокрема представників ювелірства авторського цеху, досліджувалася в 

наукових публікаціях вітчизняних мистецтвознавців та в монографії ексклюзивної 

трилогії доктора мистецтвознавства Р. Т. Шмагала «Енциклопедія художнього 

металу», що вийшла друком у 2015 р., а у 2016 р. було захищено кандидатську 

дисертацію Л. В. Пасічник «Ювелірне мистецтво України ХХ – початку 

ХХІ століття (історія, стилістика, персоналії)». Утім, широкого комплексного 

аналізу такої потужної ювелірної компанії, як КюД «Лобортас», досі не було. Творчі 

аспекти «лобортасівців» у контексті всього українського ювелірства кінця XX – 

початку XXI ст. донині залишаються маловідомими, тому потребують глибокого 

об’єктивного мистецтвознавчого дослідження, що допоможе проаналізувати стан 

розвитку сучасного ювелірного мистецтва України загалом. 
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Колектив КюД «Лобортас» уже понад два десятиліття (з 1991 р.) є зразком 

творчої думки та високої професійної майстерності. Як і кожній фірмі, що працює у 

сфері ювелірного мистецтва, митцям КюД «Лобортас» потрібно було знайти своє 

місце серед традицій світової та української ювелірної справи. Новий напрям у 

ювелірному мистецтві, окреслений як локальний власний стиль «Романтичний 

авангард», що представляє означений творчий колектив, створений на міцній 

високопрофесійній основі багатьох існуючих світових шедеврів. Однак звернення до 

еталонів класики в даному випадку аж ніяк не вміщує в собі сліпого наслідування чи 

плагіату. Дотримуючись ювелірних канонів у різноманітних техніках та прийомах 

творчої думки, художники та майстри КюД «Лобортас» вирішили обрати особливу 

мету – вписати українську сторінку до світової історії ювелірної справи [157, с. 20–

22]. 

Творчий шлях митців КюД «Лобортас» в умовах розвитку молодої країни 

засвідчує, що мудре використання професійних, технічних і художньо-творчих 

ресурсів, а також талановите спрямування в потрібне русло утворюють у наслідку 

якісно стрімкий поступ та достатньо високі результати. Цим вагомим внеском до 

культурної скарбниці Україна, безперечно, може з гідністю представити себе на 

світовій арені [157, с. 6]. Одним із головних чинників особливих професійних 

результатів є розмежування праці, але й водночас безперервна підпорядкованість 

художників та майстрів. Колективна праця багатьох високопрофесійних майстрів-

ювелірів, грамотне, з архітектурною та інженерною творчою думкою вирішення 

проекту майбутнього твору – складають одні зі стратегічних пунктів розвитку 

митців КюД «Лобортас». Необхідно зауважити, що в технічній частині роботи 

«лобортасівці» дотримуються тільки ручного виготовлення ювелірних виробів та 

виготовляють їх здебільшого в одному примірнику, ставлячи якість художнього, 

творчого та технічного виконання на перше місце. 

Аналіз творчої праці митців Дому «Лобортас» є принципово актуальним, що 

загалом допоможе поглиблено дослідити форсування нових форм українського 

ювелірства, розкрити самобутність художньо-стилістичних особливостей, цікавих 

композиційних вирішень, синтез історичного надбання та креативних сучасних 
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формотворчих прийомів, а також технік ювелірного мистецтва, які 

використовуються [260]. 

Отже, на нинішньому етапі розвитку сучасного ювелірства України 

надзвичайно важливим є аналіз творчості та визначення місця творчості митців КюД 

«Лобортас» у контексті ювелірного мистецтва на зламі XX – XXI століть. 

Зв’язок роботи з науковими темами, планами, програмами. 

Тема дисертації узгоджена з тематикою наукових досліджень та планом 

підготовки наукових кадрів кафедри історії і теорії мистецтва Львівської 

національної академії мистецтв за напрямом «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

та у відповідності з основними напрямами Державної програми «Мистецька освіта і 

мистецтво в культурологічному процесі України ХХ – ХХІ ст.» №0108U000998 

(затверджено рішенням Експертної ради при НАН України №1 від 23.01.2008 р.). 

Метою дослідження є комплексний аналіз доробку КюД «Лобортас»: 

розвитку та творчих результатів колективу митців; з’ясування принципів та 

методик, технічних прийомів та художніх особливостей творів як важливих 

складових у формуванні національної моделі ювелірного мистецтва кінця ХХ – 

початку ХХІ століття. 

Досягнення означеної мети передбачає постановку та виконання ряду 

завдань: 

 аналізу історіографії, визначення методики та джерельної бази 

дослідження; 

 визначення специфіки, часу, історії формування художньої системи 

митців КюД «Лобортас» та функціонування фірми в просторі українського 

ювелірства протягом двох останніх десятиліть (1991–2017 рр.); 

 уточнення та визначення термінологічного апарату, передусім терміну 

«Романтичний авангард» як основи стилістичної архітектоніки митців КюД 

«Лобортас»; 

 з’ясування домінуючих мотивів та креативної філософії у композиціях 

творів митців КюД «Лобортас»; 
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 окреслення механізму та шляхів взаємодії художньо-образного і 

технологічно-технічного бачення творчого колективу митців КюД «Лобортас»; 

 виявлення основних принципів і методів творчого процесу, специфіки 

конструктивно-формотворчих, виражальних засобів та матеріалів, що 

використовуються; 

 окреслення основної типологічної карти та класифікації ювелірних 

виробів митців КюД «Лобортас»;  

 аналізу еволюції поступу творчості та окреслення художніх 

особливостей ювелірних виробів митців КюД «Лобортас»;  

 формування альбому ілюстрацій, у якому представлено творчий доробок 

митців КюД «Лобортас» у контексті представників українського ювелірства (1991–

2017 рр.), укладання таблиць класифікацій ювелірства «лобортасівців», а також 

каталогу фахівців означеної компанії. 

Об’єктом дослідження є твори митців КюД «Лобортас».  

Предметом дослідження є художньо-стильові особливості, поєднання 

позиційних і креативних композиційних формотворчих прийомів, а також технік 

ювелірного мистецтва, що використовуються у творчому процесі колективу митців 

КюД «Лобортас». 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній уперше: 

 введено в науковий обіг значну кількість ювелірних виробів КюД 

«Лобортас;  

 комплексно здійснено аналіз художньої системи колективу митців КюД 

«Лобортас» у контексті українського ювелірного мистецтва кінця ХХ – 

поч. ХХІ століття; 

 досліджено ґенезу та еволюцію формування своєрідного зразка нової 

ювелірної школи в просторі сучасного українського ювелірства на межі ХХ–ХХІ ст., 

представниками якої є митці КюД «Лобортас»; 

 системно вивчено художні особливості новоутвореного локального 

стилю «Романтичний авангард» у творчості митців КюД «Лобортас»; 



15 

 

 проведено типологію та проаналізовано художньо-стильові особливості 

ювелірних виробів на підставі засобів виразності композиційно-конструктивних та 

технологічно-технічних формотворчих прийомів, розглядається символіка, присутня 

в творах; 

 укладено альбом ілюстрацій, у якому представлено особливості творів 

ювелірного мистецтва колективу митців КюД «Лобортас» (аналіз за техніками та 

матеріалами), а також сформовано каталог фахівців означеної компанії (1997–2017); 

 систематизовано та розроблено вісім таблиць класифікації ювелірства 

митців КюД «Лобортас».  

Методологічна основа. Для отримання високих результатів зазначених 

завдань, дисертаційна робота будується на принципах системності та комплексного 

підходу як важливих чинників досягнення мети. У дослідженні використовуються: 

порівняльно-історичний метод, аналітико-описовий метод, структурно-

типологічний метод, методи аналогій та припущень, метод образно-стилістичного 

аналізу, а також графічно-аналітичний метод. Враховуючи нечисленну базу 

наукових праць щодо розвитку сучасного українського ювелірства, у ході 

дослідження використано метод інтерв’ювання як форму фіксації основної частини 

дослідження творчого поступу митців КюД «Лобортас» у контексті українського 

ювелірного мистецтва кінця XX – початку XXI століття. Для формування 

фактографічної бази дослідження використовується метод фотофіксації. 

Для кращого розв’язання поставлених завдань загальною теоретичною базою 

слугують численні публікації провідних українських мистецтвознавців: Р. Шмагала, 

З. Чегусової, Т. Кари-Васильєвої, О. Федорука, М. Петренка, Н. Акчуріної-

Муфтієвої, О. Боднара, О. Роготченка, Л. Пасічник та інших. 

Теоретичне значення отриманих результатів. Дисертаційне дослідження 

може використовуватися для детального вивчення процесів та особливостей 

розвитку як окремої ювелірної фірми КюД «Лобортас», так і новітнього 

українського ювелірства загалом. Аналіз творчих концепцій ювелірства 

«лобортасівців» може бути корисним під час подальшого поглибленого дослідження 
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специфіки творчості провідних сучасних українських художників-ювелірів 

авторського цеху.  

Практичне значення отриманих результатів. Фактологічний та 

ілюстративний матеріал може бути залучений для написання навчальних програм та 

методичних розробок із дисциплін: технології художньої обробки металів, основ 

композиції, професійної майстерності, а також навчальних посібників з новітньої 

історії українського декоративно-прикладного мистецтва для студентів художніх 

спеціальностей. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є першим у вітчизняному 

мистецтвознавстві комплексним дослідженням традицій та феномену творчості 

колективу митців КюД «Лобортас» у контексті новітнього українського ювелірства. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

наукової роботи виголошено в доповідях на 4 Міжнародних та 11 Всеукраїнських 

наукових конференціях. Серед них: Міжнародна науково-практична конференція 

«Ерделівські читання –2013», Закарпатський художній інститут, м. Ужгород (13–

14 травня 2013 р.); Науково-теоретична конференція професорського викладацького 

складу, аспірантів, здобувачів ЛНАМ «Мистецтво та епоха: культурно-історичний, 

ідейний і практичний аспекти», Львівська національна академія мистецтв (м. Львів, 

23 травня 2013 р.); Наукова конференція «Сучасні емалі» в рамках ІІ Міжнародного 

фестивалю емалі в Україні, Національний музей українського народного 

декоративного мистецтва. Творча майстерня О. Бородая, м. Київ (16–17 серпня 

2013 р.); Всеукраїнська науково-теоретична конференція ІІ Носівські читання 

«Історичні трансформації та сучасний стан етнокультури та мистецтва українського 

народу», Чернігівський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Інститут 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Т. Г. Рильського, м. Чернігів 

(12 листопада 2013 р.); 9 Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Українська культура у розмаїтті виявів», Рівненський державний гуманітарний 

університет, м. Рівне (12–13 листопада 2013 р.); Науково-теоретична конференція 

професорського викладацького складу, аспірантів, здобувачів ЛНАМ «Духовно-

мобілізуюча функція мистецтва: історія і сучасні виклики», Львівська національна 
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академія мистецтв, м. Львів (15 травня 2014 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні тенденції сучасної науки», Громадська організація 

«Наукове товариство «Атенеум», м. Київ (7 липня 2014 р.); Науково-практична 

конференція «Традиційна культура в умовах глобалізації: Народна музика та 

декоративне мистецтво в світовому цивілізаційному просторі», Обласний 

організаційно-методичний центр культури і мистецтва, м. Харків (22–23 серпня 

2014 р.); V Международная научно-практическая конференция «Традиции и 

современное состояние культуры и искусств», ГНУ «Центр исследований 

белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, 

г. Минск (20–21 листопада 2014 г.); Науково-теоретична конференція професорсько-

викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Суспільно-культурний вимір 

творчості: актуальна форма та больові точки життя нації», Львівська національна 

академія мистецтв, м. Львів (20 травня 2015 р.); Науково-теоретична конференція 

«Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського мистецтва», Національна академія 

образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ (20–21 травня 2015 р.); Наукова 

конференція «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки» в рамках «Музейні 

читання», Музей історичних коштовностей України, м. Київ (9–11 листопада 

2015 р.); Треті науково-методологічні читання пам’яті академіка Платона Білецького 

(1922–1998) на тему: «Українське мистецтвознавство 21 століття», Національна 

академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ (28 листопада 2015 р.); 

Наукова конференція «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки» в рамках «Музейні 

читання», Музей історичних коштовностей України, м. Київ (21–22 листопада 

2016 р.); Четверті науково-методологічні читання пам’яті академіка Платона 

Білецького (1922–1998) на тему: «Українське мистецтвознавство 21 століття», 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ 

(26 листопада 2016 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 одноосібних публікацій, з 

них – 5 у фахових виданнях, затверджених ДАК України, 2 – у іноземних збірниках 

наукових праць, що введені в науко-метричну базу. 
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Структура дисертації зумовлена метою та завданням дослідження та 

складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(289 позиції), додатків. Додаток А містить ілюстрації ювелірних виробів 

представників українського ювелірства кінця ХХ – початку ХХІ століття 

(30 позицій), додаток Б – ілюстрації ювелірних виробів митців КюД «Лобортас» 

(112 позицій), додаток В – таблиці класифікацій ювелірства митців КюД «Лобортас» 

(8), додаток Г – каталог художників та майстрів КюД «Лобортас» (1997–2017 рр.), 

додаток Д – список публікацій та апробація результатів дисертації. Повний обсяг 

дисертації – 225 сторінки, із них основного тексту – 178 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

КЮД «ЛОБОРТАС»: ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДИКА ТА 

ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. КюД «Лобортас» у роботах дослідників 

Нині незважаючи на велике значення культурно-мистецьких процесів, що 

висвітлюють творчий поступ митців КюД «Лобортас» як яскраве явище в контексті 

українського ювелірства кінця ХХ – початку ХХІ ст. (з 1991 р. по нині), 

історіографічна карта досліджень зазначеного питання не є надто насиченою та не 

вирізняється великою кількістю праць, які б мали саме мистецтвознавчий характер. 

Основою та джерелом для написання даного дисертаційного дослідження стали 

фактографічні матеріали: ювелірні предмети; фотографії творів; інтерв’ю з Ігорем 

Лобортасом (засновником та власником КюД «Лобортас») та з іншими членами 

творчого колективу: провідними художниками, скульпторами, майстрами різних 

ювелірних класифікацій, а також з колом представників сучасного авторського 

українського ювелірства; широко висвітлений інформативний матеріал на власному 

сайті КюД «Лобортас» та інших інтернет-джерелах; статті з теми дослідження; 

окремі опубліковані матеріали в монографіях, альбомах та часописах [260]. 

З метою з’ясування становлення та розвитку українського ювелірного 

мистецтва на зламі ХХ–ХХІ ст. та місця митців КюД «Лобортас» у цьому процесі, 

ми використовуємо праці провідних українських мистецтвознавців: Р. Шмагала, 

З. Чегусової, Т. Кари-Васильєвої, О. Федорука, Р. Шафран, М. Н. Акчуріної-

Муфтієвої, О. Боднара, О. Роготченка, М. Петренка, Л. Пасічник, М. Кравченко та 

інших [190–212; 183–184; 63; 177; 187; 24–25; 31–34; 156; 149; 134–148; 85–90]. 

Аналіз історіографічного матеріалу щодо безпосереднього дослідження 

доцільно виконати за хронологією становлення та творчого розвитку митців КюД 

«Лобортас», що дає можливість простежити формування загальних критеріїв 

вектору творчості «лобортасівців», послідовність накопичення джерельної бази та 

стан досліджень на нинішньому етапі діяльності зазначеного колективу в контексті 

сучасного ювелірного мистецтва. 
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Опрацювавши тему, ми виявили доцільність поділу опублікованих матеріалів 

та інших важливих джерел для аналізу історіографії митців КюД «Лобортас» на 

групи. Основна група – це публікації та джерела, що стосуються становлення та 

розвитку загальної концепції мистецького процесу «лобортасівців» та окреслюються 

публікаціями в монографіях, періодиці, альбомах, каталогах, матеріалах 

міжнародних і всеукраїнських спеціалізованих ювелірних виставок. Інша група – це 

джерела, що характеризують організацію культуро-творчого процесу та маркетингу 

мистецтва митців КюД «Лобортас» у просторі українського й світового арт-ринку і 

соціокультурного середовища, які висвітлені в інформаційних та публіцистичних 

періодичних виданнях. Таким чином, стає очевидним, що, після згрупування 

опрацьованого матеріалу на напрями та сегменти, які формують мистецтвознавчий 

аналіз і маркетинговий бік діяльності митців КюД «Лобортас», цілісного наукового 

дослідження із зазначеної тематики не існує. Лише окремі публікації освітлюють 

деякі моменти, що стосуються мистецького процесу митців КюД «Лобортас». 

Системний аналіз джерел, дотичних до даного дисертаційного дослідження, 

окреслює розширене коло суттєвих питань щодо вивчення становлення та розвитку 

творчого процесу відомої української ювелірної фірми КюД «Лобортас» у просторі 

вітчизняного та світового ювелірного мистецтва як важливої неопрацьованої 

частини сучасного українського декоративно-прикладного мистецтва [260]. 

Дослідження історіографії творчості митців КюД «Лобортас» у контексті 

сучасного українського ювелірства слід розпочати за хронологією, що виявляє 

високі творчі результати художників-ювелірів зазначеної ювелірної фірми в 

українському культурно-мистецькому полі. Яскравими позитивними показниками 

цього є саме участь у спеціалізованих ювелірних виставках, що розпочали свою 

систематичну експозиційну діяльність в Україні з середини 90-х років ХХ століття. 

Треба відзначити, що тут на головних позиціях виступають щорічні спеціалізовані 

міжнародні виставки «Ювелір Експо-Україна», де творчість митців КюД 

«Лобортас» (на той час – Ювелірного ательє «Лобортас») активно представлялася в 

багатьох можливих номінаціях ювелірного мистецтва [280]. 



21 

 

Зауважимо, що художники-ювеліри КюД «Лобортас» є переможцями у 

багатьох номінаціях цього престижного конкурсу, що відзначено відповідними 

дипломами зазначеної виставки, у численних репортажах та публіцистичних статтях 

періодичних видань та в інших інформативних ресурсах. Їхні твори викликали 

великий резонанс серед поціновувачів ювелірства, зокрема особливо окреслювалися 

художньо-естетичні та маркетингові якості ювелірних виробів «лобортасівців», що, 

відповідно, надало позитивного зросту іміджу високої майстерності та мистецької 

вартості творів митців КюД «Лобортас» [260]. 

Слід зазначити, що результати виставок «Ювелір Експо-Україна» за 1999–

2000 рр. також були висвітлені в книзі-альбомі «Ювелірне мистецтво України», яка 

була презентована в м. Києві 27 жовтня 2001 р. на честь 10-літнього ювілею 

незалежності України. Фотоальбом є першим в історії незалежної країни унікальним 

виданням, що знайомить з тенденціями творчості сучасного українського 

ювелірства, провідними ювелірними підприємствами (фірмами), кращими творами 

сучасних художників-ювелірів [225]. У розділі «Фотогалерея переможців і 

дипломантів Всеукраїнського конкурсу «Краща ювелірна прикраса» (1999–2000 рр.) 

подано чотири прикраси переможців у різних номінаціях та один дипломований твір 

митців Ювелірного ательє «Лобортас» (нині КюД «Лобортас»). У 1999 р. 

відзначилися: у номінації «Краща золота прикраса» – комплект «Чарівне джерело» 

(художники: І. Карпова, О. Зубківська, виконавець – В. Сладкевич); диплом 

конкурсу «За цікаве технічне вирішення прикраси» – комплект «Тріумф краси» 

(художники: І. Карпова, О. Зубківська, виконавець – М. Гурін) (рис. Б 41; Б 43). 

У 2000 р. відзначилися: у номінації «Міленіум» – колекція каблучок «Відлуння 

Великого Світу» (головний художник – І. Карпова, головний майстер – 

В. Сладкевич); у номінації «Ексклюзивна прикраса із золота» – комплект «Небеса 

обітовані» (художники: І. Карпова, Г. Полькова, головний майстер – В. Сладкевич); 

у номінації «Вироби із срібла» – комплект «Маленькі радощі» (художники: 

І. Карпова, Г. Полькова, М. Кіндяк, майстри: О. Гакало, М. Кіндяк, А. Рак) 

(рис. Б 45; Б 81). Крім цього, в альбомі представлено 56 фотографій ювелірних 

виробів «лобортасівців» [260; 225, с. 92–149]. 



22 

 

Видання даного альбому є спробою максимально повноцінно та об’єктивно 

відтворити художньо-стильові особливості, розвиток технологічно-технічних 

інновацій, свіжих креативних фахових вирішень у сучасному українському 

ювелірному мистецтві загалом, що пройшло певний етап відродження за умов 

становлення молодої держави Україна (1991–2001). Представлені ювелірні твори 

українських ювелірів та, зокрема, фірми «Лобортас», є результатом новітнього 

художньо-конструктивного мислення, що відображає свободу творчості, 

різноманіття експериментальних поєднань традиційних стилів та пошуку нового 

бачення ювелірної творчості, серед яких належне місце займають твори митців 

досліджуваної ювелірної фірми. Даний матеріал дає змогу простежити загальні 

тенденції ювелірства «лобортасівців» з 1997 по 2001 рр. та зробити порівняльний 

аналіз творів у контексті поступу сучасного українського ювелірного мистецтва. 

У виданні презентується велика кількість ілюстрацій творів провідних українських 

ювелірних компаній, і, як зазначає на той час президент Асоціації ювелірів України 

Г. Плющ: «які виробляють різноманітні за формою та змістом ювелірні вироби, що 

користуються великим попитом в країні та за її межами» [225, с. 5]. Серед широкого 

спектру творів високого художнього рівня, представлених у книзі-альбомі, яскраво 

вирізняються ювелірні прикраси: уже вищезгаданий комплект «Чарівне джерело», 

Ювелірне ательє «Лобортас» (художники: І. Карпова, О. Зубківська, виконавець – 

В. Сладкевич), номінація: «Краща жіноча золота прикраса», нагорода: «Скіфський 

олень» (1999); чоловічий комплект «Дракон», фірма «Фіал» (художники: 

А. Ласкавий, О. Куропаткіна, виконавець – А. Ласкавий), номінація: «Краща 

чоловіча золота прикраса», нагорода: «Скіфський олень» (1999); кольє «Лілія», ВАТ 

«Українські ювеліри» (художник – Н. Макаренко), номінація: «Краща срібна 

прикраса», нагорода: «Скіфський олень» (1999); каблучки: «Морська феєрія» (2000) 

та «Таємниця Всесвіту» (2000), приватне підприємство «С.Д.» (художник-майстер – 

С. Дрокін), учасник конкурсу «Краща ювелірна прикраса» (2000); комплект 

«Легенда Скіфії», ВАТ «Українські ювеліри» (художник – О. Богачова, виконавці: 

Ю. Гутовський, В. Голуб), нагорода: «Скіфський олень» (2000); кольє «Букет 

польових квітів», Дизайн-студія «Золото 77» (художник – А. Лепеш, виконавець – 
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К. Матченко), номінація: «Краща прикраса 2000 року», нагорода: «Скіфський 

олень» (2000); сережки «Сіріус», ТОВ «Діадема» (художник – Г. Дерун, 

виконавець – А. Швець), нагорода: диплом «За оригінальність ідеї» (2000); каблучка 

«Дюймовочка», ТОВ «Арум-Інвест» (художник – А. Чебан), нагорода: диплом «За 

цікаве технічне вирішення прикраси» (2000) та інші [225, с. 25–50]. 

Представлене в альбомі широке розмаїття ювелірних композицій саме творів 

Ювелірного ательє (КюД) «Лобортас» виводить творчість «лобортасівців» на 

головні позиції, що вказують на формування основних критеріїв та національних 

ознак сучасного українського ювелірного мистецтва. В анотації до розділу 

«“Лобортас”. Ювелірне ательє» зазначається, що: «колектив ювелірного ательє є 

першим і сьогодні єдиним в Україні, що працює у сфері класичного ювелірного 

мистецтва» [225, с. 92]. Також акцентується: «Одне з головних завдань керівників 

ательє – створити самобутню за художнім стилем ювелірну школу такого рівня, щоб 

посісти належне місце серед відомих світових шкіл [225, с. 92]. Таким чином, 

практично відразу, на початку творчого шляху лідери колективу: І. Лобортас 

(засновник та власник КюД «Лобортас»), І. Карпова (головний художник), 

В. Сладкевич (головний майстер) визначилися з головними пріоритетами – вписати 

українську сторінку до історії світового ювелірного мистецтва [157, с. 21]. 

Зауважимо, що в період з 1991 по 2001 рр. ювелірне мистецтво та галузь 

загалом «набула динамічного поступального розвитку», що добре висвітлюється в 

даному виданні [225, с. 5]. Альбом набув широкого резонансу серед фахівців, 

художників, мистецтвознавців та поціновувачів ювелірного мистецтва і став 

першим внеском до історіографії сучасного українського ювелірства. Також варто 

відзначити, що видавці альбому «Ювелірне мистецтво України» висловили подяку 

ювелірному ательє «Лобортас» за підтримку у створенні альбому [225, с. 192]. 

У 2001 р. вийшов з друку альбом-каталог відомого мистецтвознавця 

З. Чегусової «Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен», де 

серед розмаїття творів відомих вітчизняних художників у розділі «Художній метал» 

продемонстровано творчість ювелірної фірми «Лобортас». Серед них такі відомі 

твори, як: гарнітур (кольє, браслет, сережки) «Вінець Аріадни» (1999, золото, 
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діаманти, рубіни, бурштин, ручне монтування); гарнітур (кольє, сережки) «Тріумф 

краси» (1999, золото, діаманти, різьблений кахалонг, гільйошовані емалі, ручне 

монтування); настільна прикраса «Десь далеко на сході…» (1996, золото, моховий 

агат, сердолік, ляпіс-лазур, нефрит, перлина, ручне монтування) [183, с. 384] 

(рис. Б 46; Б 43). Представляючи творчість колективу «Лобортас», художник 

І. Карпова зазначає: «Мета ювелірного ательє «Лобортас» – відновити втрачені у 

нашій країні поняття родові дорогоцінності, музейні колекційні прикраси». Також 

підкреслює: «Ми пишаємося тим, що наш колектив став переможцем значних 

вітчизняних виставок і одержав на них найвищі нагороди – фактично він є лідером в 

Україні у галузі ювелірного мистецтва на кінець ХХ століття» [183, с. 384–385]. 

Альбом-каталог «Декоративне мистецтво України ХХ століття. 200 імен» – це 

перше в історії незалежної України видання, де висвітлено творчість провідних 

художників професійного декоративного мистецтва, відтворено широкий 

ілюстративний ряд, який доповнюється текстовим матеріалом з анотаціями творчого 

кредо митців. Твори «лобортасівців» показано в контексті кращих досягнень 

представників декоративного мистецтва різних за видами, стилями та широтою 

художнього сприйняття мистецтва 80–90 років ХХ століття [183, с. 362–387]. Це 

свідчить про високий рівень мистецтва зазначеного творчого колективу, фахове 

становлення якого відбулося в період першого десятиріччя відродження 

українського ювелірства та декоративно-прикладного мистецтва загалом. 

Рецензентом книги-альбому є відомий вітчизняний науковець, доктор 

мистецтвознавства, член-кореспондент Академії мистецтв України Т. В. Кара-

Васильєва, яка вказує на власне мистецтвознавче спрямування в укладанні й 

висвітленні інформативно-аналітичного та ілюстративного матеріалу, де вперше 

представлено сучасне українське ювелірне мистецтво, зокрема творчість митців 

ювелірного ательє «Лобортас» (КюД «Лобортас») [183, с. 4]. 

Резонансною подією в українському ювелірстві на зламі ХХ–ХХІ ст. стало 

видання в 2003 р. Ювелірним ательє «Лобортас» власного ілюстрованого альбому 

«Романтичний авангард», що в результаті привернуло до себе увагу не лише 

вітчизняного, але й європейського широкого кола шанувальників ювелірного 
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мистецтва. Книга присвячена новому утвореному стилю в сучасному українському 

ювелірстві, який самими «лобортасівцями» сформульовано як «Романтичний 

авангард», що відображає синтез духовного та естетичного за допомогою 

креативних підходів конструктивного формотворення. Зазначається, що новий стиль 

утворився власне в процесі системних експериментів художнього формотворення та 

технологічних інновацій на основі класичних ювелірних технік, де закладено ідею 

глибокого філософського мислення та формування власної унікальної ювелірної 

школи. Головним художником (1997–2010) І. Карповою у вступному слові подано 

інформативно-публіцистичну анотацію до ілюстративного альбому, де вона 

окреслює головний вектор та художньо-естетичні критерії творчості митців компанії 

«Лобортас», визначає сутність новоутвореного фірмового стилю. Особливе місце у 

формуванні нових тенденцій, закладених в основі творчого процесу, в альбомі 

відводиться провідним персоналіям, які є одними з перших у комплексних 

принципах утворення колективної творчої праці і робота яких дала ефективні 

результати синтезу художньо-образних та технологічно-технічних процесів та 

методів роботи. Серед них: Ірина Карпова, Віктор Сладкевич, Ганна Полькова, 

Олександр Тарновський, Оксана Ткачук, Ольга Зубковська, Алла Сокол, Максим 

Юнгер, Анатолій Рак, Юрій Манько та інші талановиті фахівці-віртуози ювелірного 

мистецтва. У статті Ігоря Лобортаса, розміщеній перед ілюстративним матеріалом, 

здійснено аналіз особливостей розвитку світового, а також специфіки та сучасного 

стану українського ювелірства. Зазначається, що сучасне ювелірне мистецтво 

поєднує в собі найкращі досягнення минулого з новітніми винаходами в галузі 

ювелірної техніки. Таким чином, акцентується, що розвиток ювелірного мистецтва є 

безперервним процесом, де пошук нових форм і технологій синтезується з 

перевіреними методами минулого [157, с. 17–23]. Ілюстративний матеріал 

згруповано за класифікаційними особливостями, що окреслює типологічну 

структуру та асортимент творів митців Ювелірного ательє «Лобортас» (КюД 

«Лобортас») протягом п’яти років системної творчої праці (1998–2003) [157, с. 34–

239]. 
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Відзначимо, що зацікавлення дослідників у галузі ювелірного мистецтва на 

пострадянському просторі помітно зросло після падіння радянської системи та її 

ідеології, де тема ювелірства більшою мірою була «закритою» і вважалася ознаками 

«буржуазного минулого». Серед російських дослідників на даному етапі варто 

виокремити В. Скурлова – відомого мистецтвознавця, історика ювелірного 

мистецтва, кавалера ордена Карла Фаберже, який був відзначений низкою 

престижних нагород у галузі дослідження російського ювелірного мистецтва, де 

тематика досліджень значною мірою зосереджується на роботі та розвитку відомої 

ювелірної фірми «Фаберже» [166]. Так, у 2009 році з’явилася книга видавництва 

«Лики России» – «Фаберже и продолжатели», де авторами виступають: В. Скурлов, 

Т. Фаберже, В. Ілюхін. Книга є результатом багаторічної праці, де системно 

зібраний і впорядкований інформаційний та ілюстративний матеріал висвітлюється 

великим колективом учасників. Авторами текстів безпосередньо є сучасні 

послідовники та продовжувачі справи Фаберже, серед яких належне місце займають 

представники Ювелірного ательє «Лобортас» (нині КюД «Лобортас») – ідейний 

лідер І. Лобортас та головний художник з 1997 – по 2010 рр. І. Карпова [166, с. 600–

613]. Зазначене видання – це монографія, що є проектом колективної праці, збірник 

статей, об’єднаних загальною темою та ідеєю, де роботи Фаберже слугують 

джерелом наснаги та творчості для художників і наступних поколінь. У книзі 

представлено автобіографічні статті, проілюстровані власними творами майстрів 

[247]. Можливість самоаналізу власного становлення, визначення вектору розвитку, 

критичного бачення минулого та майбутнього творчого і технічних процесів у 

ювелірному мистецтві І. Лобортас та І. Карпова подають як синтезування всіх 

історичних напрацювань людства в контексті загального поняття мистецтва, 

зокрема ювелірного. Відзначимо, що цілісне сприйняття філософії та концепції 

ідейного становлення митців КюД «Лобортас» відбувалося саме за принципами 

роботи К. Фаберже та його фірми, учнями та послідовниками якого себе вважають 

«лобортасівці». Головною метою «лобортасівців» є наближення до успіхів 

«вчителя» та поповнення власними творами світову скарбницю ювелірного 

мистецтва. Ігор Лобортас зазначає, що задля досягнення цієї мети лідери колективу 
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«Лобортас» й організували свою творчу компанію, головним завданням якої було 

створення унікальних витворів, що відповідають кращим світовим еталонам, а по 

інноваційній політиці вона повинна чітко наслідувати зразок еволюційного розвитку 

Фаберже і Картьє [166, с. 601]. Стверджується, що український архетип 

специфічний, тому що вміщує в собі змішування багатьох традиційних проявів, які, 

безперечно, зумовлені географічним місцезнаходженням нашої країни – звідси й 

пояснення сприйняття українського ювелірного мистецтва і сходом, і заходом. 

Головним інноваційним методом у творчому підході є створення нових робіт 

шляхом поєднання технік та прийомів класичної ювелірної школи в такій 

комбінаториці, у якій вони досі не виконувалися [166, с. 603]. Ірина Карпова 

наголошує, що об’ємно-просторове конструктивне мислення заклало базу для 

формування конструктивно-архітектурного стилю прикрас, унаслідок чого 

відбулося народження таких фундаментальних робіт, як «Душа світу» та «Лавра 

небесна» [166, с. 607] (рис. Б 83; Б 84). Також висвітлюються загальні тенденції 

творчих процесів ювелірства «лобортасівців», де є художній образ, форма, 

композиція. Все це мистецтво нюансів та дрібних продуманих деталей, які не 

порушують цілісність предмета, а навпаки підсилюють його [166, с. 610]. У книзі 

представлено низку фотографій творів митців фірми «Лобортас» з інформацією, де 

зазначено прізвища авторів, художників та майстрів проектів: «Всесвіт», «Сумо», 

«Ангел-Хранитель», «Шахи Боспорські походи», «Веселий Мула», «Дар небес», 

«Філософ», «Куми» та «Солоха» з проекту «Сорочинські ярмарки» (рис. Б 86; Б 95; 

Б 96; Б 87; Б 88; Б 90; Б 103; Б 104). До ілюстрації «Душа світу» подано перелік 

художніх прийомів та технік, а також матеріалів, використаних під час виконання 

ювелірного твору [166, с. 610] (рис. Б 83). Загалом інформація, подана у виданні, є 

автобіографічною, вказуючи на філософію критеріїв і принципів ведення творчого 

процесу та методів роботи митців фірми «Лобортас», де еталоном є твори визнаних 

майстрів світового ювелірного мистецтва. 

З метою комплексного дослідження українського декоративного мистецтва у 

2005 році видано книгу Т. Кари-Васильєвої, З. Чегусової «Декоративне мистецтво 

України ХХ століття. У пошуках «великого стилю». У розділі «Ювелірне мистецтво. 
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Емаль» автором Зоєю Чегусовою відображається сучасний стан та перспективи 

розвитку українського ювелірства кінця ХХ ст., де подано лаконічний 

мистецтвознавчий аналіз та окреслено творчі пріоритети Ювелірного дому 

«Лобортас». У контексті розвитку сучасного декоративного мистецтва ХХ ст. 

українське ювелірство, представлене Домом «Лобортас», розкривається широким 

експериментально-творчим розмаїттям, де народження нових ідей призводить до 

змішування напрямів і стилів. У результаті таких процесів сформувався новий 

локальний стиль «Романтичний авангард», що трактується З. Чегусовою як два 

суперечливі теоретичні поняття, які в даному випадку органічно поєднуються та 

доповнюють один одного. Тут чітко простежується єднання авангарду, нових 

технологічно-технічних прийомів формотворення, де в основі закладено романтичні 

ідеї та яскраві художні образи. Аналізуючи творчість «лобортасівців», З. Чегусова 

акцентує увагу на тому, що: «Однією з чудових переваг Дому «Лобортас» є вміння 

подати у надзвичайно привабливих і досконало красивих виробах своєрідний синтез 

мистецтв, використовуючи елементи архітектури, скульптурної пластики, графіки і 

всіх багатющих засобів виразності світового ювелірного мистецтва» [63, с. 263]. 

У зазначеному виданні поряд із текстовою частиною розміщено фото гарнітурів: 

«Вінець Аріадни» (1999, кольє, сережки, браслет) та «Тріумф краси» (1999, кольє, 

сережки) (рис. Б 46; Б 43). Книга є першим українським науково-публіцистичним 

виданням, де в контексті українського професійного мистецтва представлено 

творчість митців КюД «Лобортас» із застосуванням комплексного 

мистецтвознавчого аналізу. 

У 2007 р. під науковим керівництвом доктора мистецтвознавства Т. Кари-

Васильєвої вийшов друком 5 т. «Історії українського мистецтва. Мистецтво 

ХХ століття», де дослідником З. Чегусовою подано аналогічний, але ширший за 

представлений у виданні «Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках 

великого стилю» матеріал, де також висвітлено творчі позиції митців КюД 

«Лобортас» на зламі ХХ–ХХІ століть у полі сучасного українського ювелірного 

мистецтва. Автор зазначає: «У виробах майстрів «Лобортас» відчувається висока 

культурна основа й композиційна майстерність. Кожен твір, як правило, 
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сприймається «малою архітектурою». Зрештою, малою – не тільки за фізичними 

розмірами, а за внутрішньою енергією, напруженістю форми ці прикраси є явищем 

серйозної, великої пластики.» [61, с. 924]. Також мистецтвознавець стверджує: 

«Особливий естетизм форм, віртуозне сполучення фактур і кольору створюють 

передумови для суперництва Дому «Лобортас» з найкращими творами світового 

ювелірного мистецтва» [61, с. 925]. У виданні представлено дві репродукції колекції 

каблучок 90 – х років, де на загальному фото без назв подано вироби, що стали 

першими візитівками колекції каблучок «Третя всесвітня». Серед представлених 

творів: «Палац сонця, що сходить» (1999), «Небесний ковчег» (1999), «Маскарад» 

(1999), «Римські канікули» (1999) та інші твори «лобортасівців» [61] (рис. Б 1; Б 2; 

Б 3; Б 44). 

Серед новітніх досліджень у галузі сучасного українського ювелірства у 

2015 році вийшли з друку два томи (І, ІІ) видання ексклюзивної трилогії 

«Енциклопедія художнього металу», автором цього унікального проекту є доктор 

мистецтвознавства, професор Львівської національної академії мистецтв 

Р. Т. Шмагало. Видання складається з трьох томів та формує потужну джерельно-

теоретичну та предметно-ілюстративну мистецтвознавчу базу щодо художнього 

металу, де в окремі розділи виокремлено ювелірство, емальєрство, зброярство й інші 

види художнього металу. Також тут належне місце займає текстовий та 

ілюстративний матеріал, що висвітлює творчість митців КюД «Лобортас» [191; 209, 

с. 151]. 

У 2004 році студентка факультету «Теорії та історії мистецтв» (відділення 

«Організації та управління художньою культурою» Національної академії 

образотворчого мистецтва і архітектури К. М. Кіндяк захистила дипломну роботу на 

тему: «Діяльність ювелірного ательє «Лобортас» у період з 1995 по 2004 рік 

(Матеріали для каталогу)». Аналізуючи зазначену дипломну роботу, загальний обсяг 

якої – 161 ст., де вміщено 47 ілюстрацій до двох розділів, що складаються з каталогу 

робіт та довідника коротких біографій художників та майстрів ательє «Лобортас», 

можна відзначити – це перша спроба комплексної мистецтвознавчої праці, у якій 

окреслено актуальність зазначеної досліджуваної проблематики. [69]. Також на базі 
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кафедри «Декоративно-прикладне мистецтво і етнодизайн» інституту мистецтв 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника у 2015 році виконано 

магістерську дипломну роботу Н. І. Гуменюк на тему: «Становлення та розвиток 

ювелірного мистецтва у творчості Класичного ювелірного Дому «Лобортас». 

Початок ХХІ століття», яка вміщує 53 сторінки основного тексту, списку 

використаних джерел (43 позиції), додатків у вигляді ілюстрацій (36 позицій). 

Дипломницею окреслено загальну картину поступу КюД «Лобортас», як визнаної 

української ювелірної компанії, що ефективно презентує свою творчість у просторі 

світового ювелірства, завдяки виразним художнім та технологічним принципам 

роботи [48]. Проте, у згаданих дипломих роботах не достатньо досліджено головні 

причини формування та подальшого розвитку стилістичної архітектоніки творів 

митців КюД «Лобортас». 

Відзначимо, що процеси формування та розвитку творчого колективу митців 

КюД «Лобортас» окреслено також у дисертаційному дослідженні на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук «Ювелірне мистецтво України ХХ – початку 

ХХІ століття (історія, стилістика, персоналії)» (2015), автором якого є молодший 

науковий співробітник відділу декоративно-прикладного мистецтва ІМФЕ 

ім. М. Т. Рильського НАНУ Л. Пасічник. Так, у розділі «Творчий доробок митців 

ювелірних домів кінця ХХ – початку ХХІ століття» подано загальну хронологію та 

аналіз культурно-мистецьких процесів, що відбулися з часів утворення ювелірного 

ательє «Лобортас» і донині, де відтворено еволюцію компанії КюД «Лобортас». 

У результаті ретельної дослідницької роботи Л. Пасічник сформувала лаконічну 

якісну карту творчого поступу «лобортасівців», де висвітлила головні тенденції та 

критерії успішної роботи художників-ювелірів КюД «Лобортас». У зазначеній 

частині своєї наукової роботи дослідниця акцентує увагу на художньо-образних та 

технологічно-технічних особливостях творчості «лобортасівців», що ґрунтуються на 

утверджених принципах і методах роботи та яскравій художній ідеї. Автор звертає 

особливу увагу на творчий доробок головного художника зазначеної ювелірної 

фірми (1996–2010) І. Карпової, яка є одним із основоположників новоутвореного 
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«лобортасівцями» стилю «Романтичний авангард», що став унікальним явищем у 

сучасному українському ювелірстві [148]. 

У контексті даного дослідження слід також взяти до уваги публікації у 

відомих українських та світових періодичних виданнях – газетах та журналах, які 

впродовж усього періоду в різних ракурсах висвітлювали діяльність та творчий 

поступ КюД «Лобортас», пріоритети та головні позиції лідерів, художників і 

майстрів зазначеного колективу. Так, у часописі «Aquatoria of Luxury Life» (липень 

2007 р.), у статті «Третья мировая коллекция» («The third world») розглядається 

значення окремої взятої каблучки в концепції усієї колекції, де, окрім художньо-

естетичного боку, існує й прагматичне капіталовкладення, що здатне принести 

своєму власнику ще й всесвітню славу. Започаткована колекція відзначається як 

третя у світі по значимості після Фаберже і Картьє. У представленій статті разом із 

текстом подано фотографії каблучок із зазначеної колекції [260]. У часописі 

«International Herald Jribune» (12.12.2008 р.) в статті «Відродження духу розкоші 

Фаберже» відзначається, що в унікальних ювелірних творах ручної роботи 

присутній широкий ряд гарячих емалей, виконаних за технологією, перенесеною до 

середньовічної Київської Русі з Візантії, з чого можна зробити висновок, що 

використання саме цієї техніки ідентифікує ювелірні твори «лобортасівців» як 

власне українські. Разом із текстом розміщено репродукції творів: хрестик «Дерево 

життя», брошка «Лев» (за мотивами творів М. Приймаченко), каблучка «Ботічеллі» 

та інші [260]. У газеті «New York Daily News» (05.07.2008 р.) в статті «Українські 

скарби» зазначено, що українські майстри відкривають нову епоху сучасної і в той 

самий час класичної естетики, сутність якої так гарно відображається в її назві – 

«Романтичний авангард». Поряд з текстовою частиною розміщено фотографію 

каблучки «Танець ангела» (2005) – рекорд світу 837 шт. діамантів [260] (рис. Б 5). 

У журналі «Мир денег» (березень – квітень 2011 р.) І. Лобортас трактує, що 

справжня цінність подарунку повинна відповідати не його вартості, а найщирішим 

почуттям людини. На трьох розгортках часопису представлено ряд ілюстрацій 

відомих творів митців КюД «Лобортас», виконаних у якості подарунків. Серед них: 
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«Георгій-Переможець» (2010), «Душа світу» (2006), «Ходжа Насредин» (2010) [260] 

(рис. Б 93; Б 83). 

У популярному літературно-художньому часописі «Дніпро» (№ 8, 2011) 

опубліковано інформативно-презентаційний матеріал, у якому коротко окреслено 

творчість митців КюД «Лобортас», де поряд з ілюстраціями подано коротку 

анотацію до таких творів: «Час уперед» (2006), «Георгій Переможець» (2010), 

«Грифон» (2010), «Полювання на ведмедя» (2011), «Полювання на качок» (2011), 

«Сова» (2011), «Лось» (2011) (рис. Б 94; Б 93; Б 97; Б 101; Б 102; Б 98; Б 100). 

В анотаціях розкрито художньо-образну ідею твору та вказано матеріали, 

використані під час виконання. Зазначається, що ювелірні твори зберігаються в 

різних приватних та родинних колекціях багатьох відомих осіб по всьому світу. 

Також підкреслюється, що Дім «Лобортас» та роботи його митців стоять в одному 

ряду з такими відомими творами й майстрами, як Челліні, Картьє, Фаберже. 

«Лобортасівці» отримали міжнародне визнання як засновники нового українського 

ювелірного стилю «Романтичний авангард» на престижних виставках у Парижі 

«Joailliers Createurs», та у Метрополітен музеї Нью-Йорка [260]. 

У 2011 році часопис «Ковальська майстерня. Рукотворний світ» № 4 

представляє низку ювелірних творів митців КюД «Лобортас», які відтворюють 

досягнення колективу на даному етапі творчого розвитку. Ілюстративний ряд 

утворюють як відомі на той час твори: каблучки «Після дощу» (2009), «Танець 

ангела» (2005), «Вефлеємська зірка» (1999), ювелірна симфонія «Душа світу» 

(2006), «Хаджа Насредин» (2010), шахи «Боспорські походи» (2006), лампада для 

Благодатного вогню Донецького Кафедрального Собору (2012), жіночий шаховий 

кубок ДІДЕ (2006), панагії «Святий Володимир» (2012) та «Всецариця» (2012), так і 

новостворена каблучка – рекорд світу 2011 року «Царівна Лебідь» (2011), де 

закріплено 2525 діамантів (рис. Б 10; Б 5; Б 4; Б 83; Б 87; Б 88; Б 80; Б 82; Б 58; Б 6). 

На форзаці журналу подано вступне слово І. Лобортаса, де зазначається, що даним 

виданням, можливо, відкриваються ті майстри, які дійсно мають право називатися 

послідовниками «великих» – таких, як: Картьє, Челліні, Фаберже, Фаліза, Лалік, 

Шанель. Видання цінне тим, що тут одночасно представлено велику кількість 
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провідних сучасних художників-ювелірів, майстрів каменерізного мистецтва, 

зброярства, твори яких формують уяву про стан українського художнього металу та 

ювелірства, зокрема початку ХХІ ст., де належне місце займають митці КюД 

«Лобортас» [159, с. 6–11]. 

Усебічний резонанс – як в Україні, так і в світі викликало створення каблучки 

«Царівна Лебідь» (2011), що було висвітлено у вітчизняних та закордонних 

періодичних виданнях (рис. Б 6). 

У період 2011–2012 рр. у зв’язку з яскравою презентацією каблучки «Царівна 

Лебідь» на світовому арт-ринку, де «лобортасівцями» представлений ультра-

креативний підхід у конструктивно-формотворчих та технологічно-технічних 

процесах, з’явилася низка відгуків про творчість митців КюД «Лобортас» у 

закордонній періодиці. 

Так, інформацію про діяльність Дому «Лобортас» розміщено в «ELLE Italia» 

(21.10.2011), де висвітлюється мистецтво «лобортасівців», що експонувалося на 

виставці в Мілані. Відзначається, що каблучка «Царівна Лебідь» – це справжнє 

диво, що випромінює світло, у якій закріплено 2525 діамантів та зафіксовано як 

рекорд світу в Книзі рекордів Гіннеса. Підкреслюється, що виставка Дому 

«Лобортас» вражає розкішністю, багатством та яскравістю [260]. 

У статті «Ring Sets World Record With More Than 2, 5000 Diamonds» (Forbes, 

1/02/2012) зазначається, що каблучка під назвою «Царівна Лебідь» уміщена в 

Guinness Book of Work Records (Книга світових рекордів Гіннеса) як така, що має 

велику кількість діамантів. Також йдеться про те, що рекорд було зафіксовано КюД 

«Лобортас» та презентовано 21 липня 2011 року в м. Києві. Зазначається, що 

каблучка оцінена в 1300000 доларів. Подано інформацію, з якого матеріалу 

виконано виріб: 18-каратне біле золото, діаманти 0,001–0,005 карат загальною 

масою 10,48 карат, які надані індійською компанією «Shrenuj», що нині є однією з 

провідних у світі на ринку виготовлення діамантів. Також відзначається, що робота 

над дизайном та конструюванням каблучки зайняла 530 годин, а на безпосереднє 

виготовлення твору пішло 3,625 годин; каблучка зберігається в м. Київ [260]. 
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Отже, можна зробити висновок, що створення цієї каблучки стало яскравою 

подією в світовому ювелірному мистецтві та свідчить про високі фахові результати, 

яскраву креативність синтезу художньо-образної та конструктивно-формотворчих 

ідей «лобортасівців». Митці КюД «Лобортас» упевнено заявляють про свою 

творчість на світовій арт-арені та ставлять українське ювелірне мистецтво в один 

ряд зі світовими великими майстрами ювелірства – такими, як Челліні, Бучелаті, 

Картьє, Тіффані, Фаберже, Маршак та інші визнані художники-ювеліри. 

Багато журналістських інтерпретацій щодо процесів творчої діяльності митців 

КюД «Лобортас» можна відстежити в різноманітних матеріалах інтернет-ресурсів. 

Як правило, це інформативні статті та інтерв’ю, де вкрай обмаль або ж зовсім 

відсутній мистецтвознавчий аналіз. Проте зазначені джерела слугують суттєвим PR-

інструментом у маркетингу КюД «Лобортас», висвітлюючи становлення, розвиток, 

творчу ідеологію й політику, а також виставкову діяльність зазначеного колективу. 

Важливим у висвітлені культурно-мистецьких подій, арт-новин щодо творчості 

«лобортасівців» є офіційний сайт КюД «Лобортас». Зазначений інтернет-ресурс 

систематично подає інформацію про всі можливі арт-акції, організаційну структуру 

праці Дому «Лобортас», учасників різних процесів та власне й самі процеси, що 

відбуваються з творчим зростанням колективу в контексті українського та світового 

ювелірного мистецтва. На сайті КюД «Лобортас» завжди можна ознайомитися з 

асортиментом виконаних творів усіх представлених типологічних груп. Також 

можна проаналізувати хронологію та еволюцію творчості «лобортасівців», де 

знакові твори, що стали візитівками колективу, відтворюють якісне творче 

зростання та розширення художньо-стилістичної бази компанії [260]. 

Аналіз історіографії з теми дослідження продемонстрував, що повноцінне 

комплексне наукове дослідження із зазначеної тематики відсутнє. Спостерігається 

фрагментальне вивчення творчої діяльності КюД «Лобортас» в контексті загального 

розвитку художнього металу (декоративно-прикладного мистецтва), зокрема 

сучасного українського ювелірства кінця ХХ – початку ХХІ століття. Окремі 

дослідження, які існують носять здебільшого побіжний, а не цілісно-науковий 

характер [94].   



35 

 

1.2. Методика дослідження 

Для дослідження даної теми та отримання високих наукових результатів 

зазначених завдань дисертаційна робота будується на сукупності принципів 

системності та комплексного підходу як важливих чинників досягнення мети, що 

дають можливість аргументовано дослідити комплекс художньо-образних, 

конструктивно-формотворчих та технологічно-технічних процесів, які в синтезі 

утворюють мистецьке явище високого рівня. З огляду на актуальність теми, наукову 

новизну та постановку й виконання низки завдань, передбачених метою роботи, у 

дослідженні використано комплексну методику, що утворюється з поєднання ряду 

наукових методів: порівняльно-історичного, аналітико-описового, образно-

стилістичного аналізу, структурно-типологічного, метод фіксації польового 

матеріалу (інтерв’ювання) у вигляді аудіозаписів, а також методів аналогій та 

припущень. 

Важливим є дослідження творчих позицій митців КюД «Лобортас» у контексті 

сучасного українського ювелірства, визначення місця та загального значення 

творчості зазначеного колективу, як міцного фундаменту для формування нової 

школи ювелірного мистецтва, тому системний метод дає можливість усебічно 

здійснити аналіз творів «лобортасівців», а також усіх процесів, що розглядаються 

цілісною системою художньо-образних та технологічно-технічних напрацювань, 

вирізняючись власною стилістикою. Системний підхід забезпечує всебічність 

отримання інформації щодо досліджуваних процесів та явищ. 

Використання порівняльно-історичного методу дає змогу виявити схожість та 

відмінність між художньо-образними та технологічно-технічними творчими 

процесами митців КюД «Лобортас», представників авторського українського 

ювелірства, сучасних та давно визнаних провідних майстрів світового рівня: 

Бочелатті, Картьє, Тіффані, Лаліка, Фаберже, Маршака та інших. Даний метод дає 

змогу визначити генетичну спорідненість ювелірства «лобортасівців» у контексті 

сучасного українського ювелірного мистецтва з художниками-ювелірами 

представниками попередніх культурно-історичних періодів. 
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Аналітико-описовий метод дає змогу максимально з’ясувати кількісно-якісні 

характеристики принципів і методів роботи, а також застосування традиційних та 

інноваційних прийомів, матеріалів, загальну концепцію художньо-стильової 

ідеології колективу митців КюД «Лобортас». За допомогою поєднання аналітичного 

й описового методів фіксується використання та функціонування конкретних 

прийомів у творчих процесах митців КюД «Лобортас». 

У межах методу образно-стилістичного аналізу доцільним є обґрунтування 

специфіки утворення власного локального стилю «Романтичний авангард». 

Структурно-типологічний метод дозволяє дослідити типологічну карту 

ювелірства «лобортасівців», проаналізувати структуру асортименту ювелірних 

виробів зазначеного колективу, що зумовлено засобами художньої виразності та 

загальною концепцією конструктивного формотворення. 

Методи аналогій та припущень дають змогу здійснити дослідження генезису 

формування художньо-стильових, композиційних, конструктивних та формотворчих 

прийомів, застосованих у виконанні ювелірних творів КюД «Лобортас», для 

повноцінного мистецтвознавчого аналізу творчості митців зазначеної компанії в 

контексті українського ювелірства на зламі ХХ–ХХІ століть. 

Враховуючи нечисленну базу комплексних наукових праць щодо розвитку 

сучасного українського ювелірного мистецтва, під час дослідження використано 

метод інтерв’ювання, зокрема лідерів і провідних фахівців КюД «Лобортас», а 

також майстрів авторського ювелірства, як фіксації важливої частини дослідження 

творчого поступу означеного колективу митців у контексті українського ювелірного 

мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ століття. Варто наголосити, що з огляду на  

малочисельність достовірного інформативного матеріалу щодо творчої діяльності 

КюД «Лобортас», метод інтерв’ювання з провідними фахівцями (митцями) 

означеного колективу у вигляді аудіозаписів стали чи не головними складовими, які 

допомогли сформувати та розширити фактографічну базу дослідження, з’ясувати 

генезу становлення, окреслити еволюцію поступу, а також сучасний стан розвитку 

художньої системи «лобортасівців» та головні чинники формування художньо-



37 

 

образної архітектоніки власної стилістичної бази. Для формування ілюстративної 

фактографічної бази дослідження використано метод фотофіксації. 

У результаті поєднання зазначених наукових методів сформувалася 

методологічна схема, що аргументовано виявляє сутність загальної концепції 

культурно-мистецьких процесів «лобортасівців» та окреслює особливості творчого 

поступу митців КюД «Лобортас» у загальному просторі сучасного українського 

ювелірного процесу. 

Для кращого розв’язання завдань загальною теоретичною базою для автора 

дисертації слугують численні публікації провідних українських мистецтвознавців: 

Р. Шмагала, З. Чегусової, Т. Кари-Васильєвої, О. Федорука, М. Петренка, 

Н. Акчуріної-Муфтієвої, О. Боднара, О. Роготченка, Л. Пасічник та інших вчених. 

Основою для джерельної бази стали матеріали дослідження ювелірної справи 

в Україні, зокрема творчості колективу митців КюД «Лобортас», окреслені в 

публікаціях вітчизняних мистецтвознавців, журналістських інтерв’юваннях, 

розміщених в українських та світових періодичних виданнях та на інтернет-

ресурсах, каталоги та матеріали Міжнародних та Всеукраїнських спеціалізованих 

виставок, фестивалів, симпозіумів, конференцій, фотоматеріалів з приватної 

колекції колективу КюД «Лобортас», представників авторського українського 

ювелірства, матеріали інтерв’ювання автора дисертації з лідерами та членами 

колективу КюД «Лобортас», художниками-ювелірами, статті та монографії, дотичні 

до теми дослідження, натурні дослідження ювелірних творів безпосередньо в 

експозиційному салоні КюД «Лобортас», натурні дослідження приватних колекцій 

авторського ювелірства, натурні спостереження виробів на спеціалізованих 

ювелірних виставках, офіційний сайт КюД «Лобортас», а також інші інтернет-

джерела. 

Слід відзначити, що саме натурні дослідження виявилися основним джерелом, 

яке складають матеріали, надані І. Лобортасом особисто та зафіксовані автором, 

утворюючи фактографічну базу із репродукцій, фотоматеріалу виробів, створених у 

1999–2016 роках. Важливим для дослідження було завдання систематизувати твори 

за типологічними та хронологічними принципами, визначити рік створення, 
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технологію, техніки виконання та застосовані матеріали. Також суттєвим 

матеріалом для дослідження є натурні дослідження авторського ювелірства з різних 

регіонів країни, що дає змогу проаналізувати мистецький процес щодо українського 

ювелірства загалом і підстави стверджувати про формування національної школи 

ювелірного мистецтва. 

Цінним джерелом для дослідження є подані матеріали у вигляді фотографій 

ювелірних творів, запису інтерв’ю із засновником і власником зазначеного 

ювелірного Дому І. Лобортасом, провідними художниками та майстрами даного 

творчого колективу, що стали оригінальною та ексклюзивною фактографічною 

базою і досі не виносилося на широкий загал. 

Серед вагомих джерел є каталоги та матеріали Міжнародних та 

Всеукраїнських спеціалізованих ювелірних виставок, фестивалів, симпозіумів, 

конференцій, де презентувалися твори митців КюД «Лобортас» та ювелірство 

провідних художників, що висвітлюють творчі досягнення українських ювелірів, 

дають можливість проаналізувати загальні позиції та тенденції еволюції сучасного 

українського ювелірства. 

Наукові статті та монографії, дотичні до теми сучасного українського 

ювелірного мистецтва, утворюють аналітичну мистецтвознавчу базу дослідження і 

окреслюють сучасний стан українського ювелірства та творчості колективу митців 

КюД «Лобортас», зокрема, також містять корисну інформацію для матеріалів та 

висновків дослідження. 

Опубліковані матеріали, а також інтернет-джерела стали корисними для 

дослідження інформації, висвітлюючи хронологічні межі становлення та творчого 

розвитку митців КюД «Лобортас», а також культурно-мистецьких процесів, що 

відбувалися за весь період роботи зазначеного колективу з 1991 р. і донині в 

контексті сучасного українського ювелірного мистецтва. 

  Висновки до розділу 1 

Підсумовуючи аналіз історіографії з досліджуваної теми, очевидним стає те, 

що незважаючи на надмірну актуальність культурно-мистецьких процесів, які 

відбуваються в сучасному українському ювелірстві, та активній участі в них митців 
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КюД «Лобортас», є аргументовані підстави стверджувати про відсутність 

повноцінного комплексного мистецтвознавчого дослідження, де висвітлювалися б 

художньо-стильові особливості та тенденції творчого розвитку зазначеного 

колективу в контексті новітнього ювелірного мистецтва України. 

Зауважимо, що очевидним є загалом нечисленне коло мистецтвознавців, які у 

своїх працях висвітлювали питання щодо творчості «лобортасівців». Проте, все ж, 

існують дослідження, дотичні до окресленої теми. Вони представлені у вигляді 

різних матеріалів мистецтвознавчого характеру, у низці дипломних робіт, окремого 

розділу кандидатської дисертації, публікацій окремих статей та монографії, де 

колектив митців КюД «Лобортас» висвітлюється в контексті послідовників 

К. Фаберже. Важливими для дослідження стали наукові праці, що дотичні та 

окреслюють творчу діяльність КюД «Лобортас» українських мистецтвознавців: Р. 

Шмагала, З. Чегусової, Л. Пасічник.  

Вагомою складовою історіографії КюД «Лобортас» стало видання альбому 

«Романтичний авангард» (2003), де лідерами компанії, зокрема І. Лобортасом 

висвітлюються основні пріорітети творчості та художньо-стильові особливості 

творів «лобортасівців».    

 У контексті дослідження мають місце публікації у відомих українських та 

світових періодичних виданнях, матеріали інтернет-ресурсів, зокрема власний сайт 

КюД «Лобортас», що є суттєвим PR-інструментом у маркетингу компанії, які в 

різних ракурсах висвітлюють  основні культурно-мистецькі тенденції творчого 

поступу «лобортасівців». 

Опираючись на основні наукові методи дослідження та аналізуючи джерельну 

базу дисертаційної роботи, приходимо до висновку, що вагомим джерелом є 

інформативні та фактографічні матеріали, що надані безпосередгьо лідерами та 

провідними фахівцями КюД «Лобортас», зокрема інтерв’ю з І. Лобортасом, а також 

із іншими членами зазначеного колективу, що в наслідку сформувало оригінальний 

фактографічний матеріал. 

 



40 

 

РОЗДІЛ 2 

ПЕРЕДУМОВИ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЮВЕЛІРНОГО 

МИСТЕЦТВА НА ЗЛАМІ ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ 

Ювелірне мистецтво України другої половини ХХ ст. загалом не виділялося із 

загальної концепції розвитку ювелірства у Радянському Союзі вказаного періоду, 

що було зумовлено ідеологічними принципами поступу означеної галузі 

декоративно-прикладного мистецтва. Аналізуючи здобутки ювелірства радянського 

періоду, спостерігаємо, що ідеологічний характер та сутність тогочасного устрою 

загалом не могли сприяти повноцінному розвитку українського ювелірного 

мистецтва. Унаслідок домінуючої спрямованості на загальну індустріалізацію та 

масово-тиражне виробництво, де художньо-образне мислення залишалося 

другорядним, а технологічні аспекти також не вирізнялися прогресивними 

методами, українське ювелірство було представлено переважно державними 

підприємствами Києва, Львова, Одеси, Харкова, протягом багатьох десятиліть 

перебувало на невисокому рівні. У країні, де ювелірна галузь була під суворим 

контролем, залишаючись у професійній ізоляції та практично не маючи можливості 

отримувати будь-яку інформацію щодо художніх та культуро-творчих процесів, 

новітніх технологій, які систематично впроваджувалися та відбувалися за кордоном, 

українські художники-ювеліри, усе ж, намагалися ефективно працювати, 

опираючись здебільшого на художньо-естетичні та філософські основи власного 

професійного виховання (рис. А 1; А 2; А 3; А 4) (таб. 2.1). 

Відзначимо, що становлення плеяди митців авторського ювелірного мистецтва 

України відбувалося, починаючи з 1960 – х рр., незважаючи на відсутність 

професійних навчальних закладів, заборону працювати з коштовними металами, 

брак матеріалу та необхідних інструментів. Художники-ювеліри зазначеного 

періоду все частіше звертаються до «самобутніх пластів культури свого народу», 

тим самим формуючи тверду основу для поступу сучасного українського 

авторського ювелірства [148]. Аналогічно іншим майстрам-ювелірам радянського 

простору, українські художники за короткий проміжок часу пройшли шлях 
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переосмислення та поступу від засвоєння традицій давньоруського мистецтва через 

бароко, ампір, модерн і до сучасної пластичної мови, де головним протистоянням 

було примітивне серійне виробництво та оригінальні твори індивідуального 

виконання. Здебільшого вироби авторського ювелірства 60–70 рр. ХХ ст. 

вирізнялися чіткою конструкцією, продуманими формами, використанням 

традиційних прийомів та мотивів, де, усе ж, були присутні пошуки взаємодії 

варіювання стилізацій старих орнаментів, нових матеріалів та виражальних засобів. 

Подібно до основних тенденцій «авторського мистецтва» Європи 60-х рр. ХХ 

ст., зокрема ювелірного мистецтва, в Україні з середини 1970-х років відбувається 

утвердження українського ювелірства, де в основі є «авторське начало», зумовлене 

індивідуальним підходом до виготовлення ювелірних предметів. «В кінці 

ХХ століття прикраси стають вираженням творчих задумів з альтернативних 

матеріалів (акрил, пластик, папір, re-cycling)» – зазначає М. Кравченко [89,с. 66–67]. 

Як і європейське, українське ювелірство зазначеного періоду розвивалося в 

експериментальному руслі, що вирізнялося змішуванням стилів, пошуками нових 

методів формотворення, виражальних засобів, поєднанням нетипових для 

ювелірства матеріалів тощо. 

Характерними особливостями дизайну авторського ювелірства 1980-х років 

стали масивні форми ювелірних прикрас, де в композицію виробів вводилися 

вставки із каміння здебільшого експериментального й фантазійного гранування, що 

вирізнялося різноманітними кольоровими сполученнями. В основі композиційних 

схем тиражного виробництва даного періоду превалювали плавні та округлі 

контури, стилізовані природні мотиви, геометричний дизайн, симетрія, застосування 

модульної системи архітектоніки твору. На відміну від більшості 

західноєвропейських ювелірних домів («Булгарі», «Марина Б», «Ван Кліф і 

Арпельс», «Картьє», «Шоме», «Бушерон», «Граф» та ін.), де пріоритетними були 

системні пошуки різних вирішень дизайну, що давали змогу виділитися на 

світовому ювелірному ринку, українські ювелірні виробництва радянського 

(зазначеного) періоду дотримувалися усталених методів побудови композиції з 

незначними варіаціями елементів сучасного дизайну [228]. Проте в авторському 
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ювелірстві України, усе ж, відбувалися різноманітні творчі трансформації, 

поступово формуючи фундамент для подальшого становлення та розвитку 

новітнього українського ювелірного мистецтва. Переоцінка попереднього 

художньо-технічного досвіду в 1980–1990 рр. виводить українське ювелірство на 

позиції, де домінантною є відмова від усталених стереотипів та пошуків нової 

образно-пластичної мови. Використання різноманітних матеріалів в оригінальній 

комбінаториці асоціюється з принципами роботи майстрів-ювелірів початку ХХ ст., 

таких як Рене Лалік, Вільгельм фон Кранах, Оскар Массін, Чарльз Роберт Ешбі, 

Люсьєн Гайар, Жорж Фуке та ін., де певною мірою стираються грані між ужитковою 

та декоративною функціями ювелірного предмету. Доволі часто в композиціях 

українських художників-ювелірів, як і в дизайні відомих ювелірних компаній 

(таких, як фірма Джоела Артура Розенталя – JAR, США, Нью-Йорк) трапляються 

вироби, що вирізняються поєднанням обробленого каміння у вигляді кабошонів 

оправлених у посріблену мідь, титан, алюміній тощо. Як і в ювелірстві епохи 

модерну, у творах українських художників-ювелірів зустрічаються флористичні та 

зооморфні мотиви, що транслюються у вигляді зображень тваринок, змій, метеликів, 

квітів, зірочок, бантів, завитків, а також абстрактних геометричних елементів: сфер, 

кіл, спіралей тощо. Як і європейський ювелірний дизайн 1970–80 рр., українське 

авторське ювелірство 90-х рр. ХХ ст. наділено ознаками поєднання індивідуального 

романтизму і експериментаторства, а також слугує джерелом натхнення й основою 

для розвитку нових методів ведення творчо-виробничого процесу в зазначеній 

царині [228]. 

Слід відзначити, що важливим фактором у розвитку українського ювелірства 

нової доби було відкриття у 1960–70-х рр. відділів художнього металу в навчальних 

художніх закладах декоративно-прикладного спрямування у Львові, Вижниці, 

Косові, Ужгороді, де викладачі та студенти були важливою рушійною силою на 

етапі становлення та подальшого поступу українського ювелірства кінця ХХ – 

початку ХХІ століття [187, с. 82; 209, с. 160]. 

Одним з потужних та ініціативних колективів викладачів та студентів відділів 

художнього металу серед вищезазначених навчальних закладів, де завжди творчо 
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експериментували в галузі ювелірства поза рамками запланованого навчального 

процесу, у 1980-х та 1990-х рр. були представники Вижницького училища 

прикладного мистецтва ім. В. Шкрібляка (нині – Вижницький коледж прикладного 

мистецтва ім. В. Шкрібляка). Серед них викладачі: Е. Жуковський, Л. Беренфельд, 

В. Воронюк, О. Жуковський, І. Поп’юк, П. Прокопчик, а також велика когорта 

талановитих студентів-ентузіастів: С. Москаленко, С. Лемський, А. Дідковський, 

А. Волошенюк, І. Семенчук, Р. Окіпняк, О. Флорескул, Ю. Кирилюк, Р. Захотій, 

Ю. Блажко, С. Луць, С. Юрков, В. Дицьо, О. Олейніч, Д. Мамчур, М. Гуцул, 

І. Задорожний, О. Буйвідт, О. Куконін та інші (рис. А 5; А 6). Саме завдяки активній 

творчій експериментально-дослідницькій позиції щодо композиційних та 

технологічних прийомів формотворення відбувалося їх становлення саме як 

художників-ювелірів. Зазначимо, що в майбутньому це дало поштовх до 

інтенсивного впровадження творчих завдань з ювелірства до навчального процесу 

зазначеного закладу та утворення окремої спеціалізації ювелірства, яка існує й 

донині, опираючись на навчально-методичне забезпечення, розроблене саме для 

цього фаху декоративно-прикладного мистецтва. Активний ентузіазм зазначених 

особистостей, а також тверда позиція творчо розвиватися саме в цій галузі привели 

до трансформування фахових пріоритетів за межі навчального закладу. Так, когорта 

студентів: О. Флорескул, О. Тімохов, Д. Мамчур, М. Гуцул та багато інших 

продовжили навчання в Південноукраїнському педагогічному університеті 

ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). За ініціативи О. Флорескула, там було утворено 

відділ та сформовано майстерню, де розширилося коло зацікавлених осіб вивчати та 

надалі продовжувати експериментально-творчі пошуки в царині ювелірства. Такі 

художники, як О. Буйвідт та О. Куконін, продовжили навчання у Львівській 

національній академії мистецтв, а свої творчі здобутки згодом презентували на 

міжнародних фестивалях «Гефайстон» (Чехія) (поч. 2000 – х рр.), а також інших 

престижних спеціалізованих форумах художнього металу, де були відзначені 

нагородами та дипломами. Варто згадати, що І. Поп’юк продовжив викладацьку 

роботу в Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва 

ім. В. Бойчука, де разом з випускником ЛНАМ А. Кулигіним, широко розгорнули 
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роботу кафедри художнього металу, зокрема в галузі ювелірства. Варто виокремити 

Р. Окіпняка, який, володіючи потужним творчим та технологічно-технічним 

арсеналом, а також великим досвідом праці в Україні та за кордоном у 2004–

2009 рр., працював на посаді викладача Академії ювелірного мистецтва (м. Одеса), 

де відзначився як висококваліфікований фахівець, а в 2014 р. був нагороджений 

орденом «Малый знак М. Перхина» [8]. Багато талановитих випускників ВКПМ 

ім. В. Шкрібляка неодноразово були переможцями різних спеціалізованих 

культурно-мистецьких заходів. Так, Д. Мамчур (м. Хмельницький) в 2013 р. стала 

переможцем ІІ етапа Міжнародного конкурсу «Класичного ювелірного мистецтва 

ХХІ століття», що проводився КюД «Лобортас», де здобула І місце в номінації 

«Скульптура (мілка пластика)» з декоративною композицією «Коловорот» (2013), а 

В. Дицьо (м. Одеса) на зазначеному етапі дійства здобув ІІ і ІІІ місця в номінації 

«Ювелірна робота (предмет)» з виробами: хрест «Вишиванка» (2013) та хрест 

«Крилатий Ісус» (2013). Також, у 2014 р. Д. Мамчур з каблучкою «Око хамелеона» 

(2014) здобула гран-прі в номінації «Краща срібна прикраса» на Міжнародній 

виставці «Ювелір Експо-Україна» [6]. 

Початок першого десятиліття ХХІ ст. позначився сплеском розвитку 

ювелірства в Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва 

ЛНАМ, де яскраво вирізняється творчо-педагогічна праця О. Гаркуса (ст. викладач, 

зав. кафедри художнього металу), який згуртував студентів, що з ентузіазмом 

продукують сучасне українське ювелірство, композиційні схеми яких вирізняються 

етномотивами, що яскраво характеризують даний регіон країни. Серед них: М. 

Франко (м. Хмельницький), А. Корчмин (м. Прилуки), Я. Савчук (с. Розтоки, Івано-

Франківська обл.), А. Свирид (с. Вербовець, Івано-Франківська обл.), В. Богаченко 

(м. Косів, Івано-Франківська обл.), А. Савчук та О. Савчук (м. Кам’янець- 

Подільський) та ін. [80, с. 108–111] (рис. А 7; А 23). 

Слід також виокремити представників Київського державного інституту 

декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. В. Бойчука, які зробили значний 

внесок у становлення та розвиток сучасного ювелірства, відзначилися активною 

творчою позицією та є значимими учасниками у розбудові нових прогресивних 
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якісних змін у царині ювелірного мистецтва України початку ХХІ століття. Серед 

них: І. Юрков, О. Барбалат, Д. Усенко, А. Пилипенко, Л. Довгошей та багато інших 

(рис. А 9; А 10). 

Загалом відзначимо, що переважна більшість випускників спеціалізацій 

художнього металу після закінчення навчальних закладів акумулювали та 

спрямували свій творчий потенціал саме в галузь ювелірства, що, безперечно, 

принесло велику користь для формування загальної концепції розвитку новітнього 

українського ювелірного мистецтва. Слід зауважити, що кожний навчальний заклад 

сформував власну стилістику та концепцію формотворення ювелірних виробів, що 

відтворює певні характерні традиції в цій галузі відповідних географічно-етнічних 

регіонів країни. 

Дослідження розвитку ювелірного мистецтва в Україні періоду незалежності 

на зламі ХХ–ХХІ ст. засвідчує – нині вітчизняне ювелірство впевнено вийшло на 

нову якісну стадію свого поступу, зумовлену, головним чином, пріоритетами 

творчої свободи та національними цінностями, що яскраво відображається у творах 

сучасних українських художників-ювелірів. 

Беручи до уваги нинішній стан розвитку українського ювелірства, стає 

очевидно, що відродження даного виду декоративно-прикладного мистецтва складає 

потужну ланку у формуванні загальної концепції культуро-творчого процесу країни. 

Поступ українського ювелірства кінця ХХ – початку ХХІ ст. тісно пов’язаний із 

соціокультурними тенденціями історико-геополітичного простору та яскравими 

виражальними засобами, що ґрунтуються на національній основі. Останні 

десятиліття ХХ ст. позначилися формуванням художньо-образної системи, яка 

ґрунтується на розмаїтті інтерпретацій міфів, легенд, сакральних знаків і символів, 

історії та релігії, що є вагомою складовою в образній структурі українського та 

світового ювелірного мистецтва. Зазначені ознаки в синтезі з новаторськими та 

креативними вирішеннями завдань технологічних експериментів, а також 

різноманітних методів формотворення, в основі яких закладено традиційні класичні 

ювелірні техніки, у результаті надали феноменальні результати, що 

характеризуються відповідними художніми процесами, відображеними в творчості 
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представників сучасного українського ювелірства. Провідні місця у цьому просторі 

належать як представникам авторського ювелірства, так і творчим колективам, що 

функціонують у форматах державних та приватних ювелірних підприємств, 

широкий ряд яких нині є зразком системного поетапного творчого зростання в 

контексті формування загальноукраїнського ювелірного арт-ринку [211]. 

Відзначимо, що останнє десятиліття минулого століття в українському 

ювелірстві позначилося бурхливим розвитком і нестримним бажанням художників 

та зацікавлених осіб долучитися до творчих процесів у цій галузі. Вакуум, що 

утворився за радянських часів, коли приватне ювелірство було заборонене, почав 

стрімко заповнюватися новими іменами авторського ювелірства та брендами 

ювелірних фірм. Отримавши довгоочікувану свободу творчості, художники-ювеліри 

доти ще з нерозкритим потужним творчим потенціалом, що базувався на традиціях 

та досвіді майстрів попередніх поколінь, розпочали різнобічний процес 

технологічних експериментів, креативних підходів та методів пошуку новаторських 

вирішень композиційних та формотворчих завдань. Завдяки відкритому 

інформаційному простору та можливості перебувати за межами країни на 

спеціалізованих виставках, фестивалях, симпозіумах, українські художники-ювеліри 

ще з більшим прагненням та фаховими амбіціями розкрилися своєю творчістю в 

царині ювелірного мистецтва. Це підтверджується високими творчими 

результатами, що засвідчують дипломи та нагороди багатьох спеціалізованих 

заходів. Поступово сформувалася ціла плеяда художників та майстрів новітнього 

українського ювелірства, що з фанатичним захопленням стрімко стверджувалися на 

вітчизняному та світовому арт-ринку. Серед корифеїв, що ще в 70–80 роках ХХ ст. 

заклали фундамент новітнього українського ювелірства, варто відзначити когорту 

майстрів, більшість з яких і нині знаходяться в активному творчому процесі. Тут 

яскраво вирізняються: В. Хоменко, В. Балибердін, С. Сєров, В. Заварзін, 

Є. Друзенко, О. Міхальянц, Ю. Федоров, С. Капітонов, Ю. Жданов, С. Вольський, 

Г. Хоменко, О. Жарков, М. Руснак та багато інших художників-ювелірів, які 

представляють різні регіони країни [183; 159; 65] (рис. А 11; А 12; А 13; А 14; А 15; 

А 16; А 18). Початок 1990-х років позначено якісним числом творчих особистостей, 
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що своїм новаторським розмаїттям художньо-образних та технологічних процесів 

ефективно доповнили палітру визнаних майстрів українського ювелірсттва. Серед 

них: Ш. Пержан, К. Кравчук, О. Мірошніков, В. Шоломій, О. Івасюта, С. Микита, 

Р. Велігурський, А. Шерстюк, О. Дрокін, А. Вольський, Н. Манзенко та інші [183; 

159; 65] (рис. А 19; А 20; А 21; А 22). Яскравими представниками творчої генерації 

початку нового століття, які нині є впевненим та логічним продовженням розбудови 

загальної концепції сучасного українського ювелірного мистецтва, є багато 

художників, що творчо експериментують у різних напрямах і стилях та 

відзначилися вже в першому десятилітті ХХІ ст., використовуючи при цьому 

потужній арсенал традиційних ювелірних технік, цікавих композиційних прийомів і 

новаторських формотворчих процесів. До цього ряду відносятся: О. Барбалат, 

О. Гаркус, Р. Гарматюк, В. Крохмалюк, О. Буйвідт, А. Кулигін, В. Лєсогор, 

А. Болюх, О. Петрів, Д. Мамчур, В. Дицьо, О. Окіпняк, М. Франко, А. Савчук, 

В. Бабій, брати Кочути та багато інших [159; 65] (рис. А 23; А 24; А 25; А 26; А 27; 

А 28). 

Аналізуючи загальну картину поступу сучасного українського ювелірного 

мистецтва, варто зупинитися на характерних ознаках творчості окремих яскравих 

представників цього процесу, що безпосередньо вплинули на формування системи 

загальних засад вітчизняного ювелірства. Кожний із зазначених художників-

ювелірів вирізняється власними художньо-стилістичними концепціями, принципами 

та методами формотворення, використанням тих чи інших матеріалів. 

Позицією активного експериментаторства та впровадженням нових 

технологічних прийомів формотворення позначена творчість відомого київського 

художника Віталія Хоменка – ідейного організатора низки виставок і симпозіумів, 

присвячених ювелірному та емальєрному мистецтву в Україні. Так, з ініціативи 

митця в 1978 р. у колі відомих вже на той час художників-ювелірів: О. Жаркова, 

Ю. Жданова, О. Міхальянца, Ю. Федорова, Л. Косигіна, а також колег із 

Прибалтики, Грузії, Вірменії, Росії була презентована виставка-симпозіум у Будинку 

художника України. Акція широко привернула увагу як фахівців, так і 

поціновувачів ювелірного мистецтва, та, як зазначає мистецтвознавець Л. Пасічник 
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стала «… цінним досвідом для майстрів і певним поштовхом до обміну 

мистецькими ідеями та розвитку художньої думки ювелірів України.» [147, с. 27]. 

Слід зазначити, що В. Хоменко й надалі залишається мотивований об’єднавчими та 

організаторськими діями, що ведуть до репрезентації таких виставкових проектів, 

як: «10 грамів мелодії» (2004), «Квадра міні-метал» (2014), де, за підтримки 

однодумців (куратору проекту Л. Пасічник), втілює в життя задумане та вкотре є 

генератором творчого поступу молодого покоління художників новітнього 

українського авторського ювелірства. Творчість самого В. Хоменка грунтується на 

зверненні до «…історичних пластів культури нашого народу, його пращурів, 

опанування надбаннями світової культури» [183, с. 380]. Художня образність митця 

наділена особливим відчуттям поєднання різноманітних за характером та формою 

елементів, що вводяться до композиційних схем та вирізняються чіткою 

завершеністю динамічних чи статичних конструкцій, використанням традиційних 

для ювелірства матеріалів (золото, срібло, різноманітне коштовне та напівкоштовне 

каміння), що звучать специфічними акцентами в загальній архітектоніці ювелірних 

творів. Використовуючи традиційні технологічні прийоми в поєднанні з 

новаторськими методами роботи в ювелірстві для реалізації творчого задуму, 

художник знаходиться «в постійному пошуку форми, співзвучної часу», про що 

свідчить еволюція його творчості починаючи з 70– х рр. кінця ХХ ст. і понині [183, 

с. 380 - 381]. Майстер віртуозно володіє комплексом традиційних технологічних 

операцій та потужним арсеналом класичних ювелірних технік, що завжди 

вирізняються новаторськими методами роботи, використовує широкий спектр 

поліхромії коштовних та інших матеріалів (золото, срібло, гарячі емалі, діаманти, 

рубіни, гранати, олександрити, благородний опал, демантоїди, хризоліти, рожевий 

кварц, аметист, мушля, перли, перламутр тощо). Серед відомих творів майстра 

мають місце: мисливський набір «Хмелю мій хмелю» (1997–1999), гарнітури: 

«Липовий цвіт» (1982), «Літо» (1997), що насичені рослинними елементами та 

тяжіють до барокової стилістики, шпилька «Береги» (1986), брошка із серії 

«Агресивна перевага» (1987), брошки «Паланга», «Комета Галея», «Ніда» із серії 

«Прибалтійські етюди» (1984), де звучать ноти авангардного мистецтва, зумовлені 
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геометричними чи абсолютно абстрактними асиметричними динамічними 

конструкціями, кольє «Зірка Волині» (2001), брошка «Спіраль часу» (2007–2008), 

«Аборигени планети Земля» (2012), перстень «Вечірній захід» (2014), гарнітур 

«Зимові вишні» (2012), підвісок «Туманний ранок» (2014) та ін. [250; 183; 209; 65] 

(рис. А 11). Твори останнього періоду розкривають багатогранний діапазон творчих 

напрацювань майстра, вони позначені поєднанням різних стилів та тяжіють до 

постмодерного звучання. Можна стверджувати, що творчість В. Хоменка є виразним 

відображенням усіх етапів становлення та загального поступу новітнього 

українського ювелірного мистецтва на межі ХХ–ХХІ століть.  

Ювелірні твори київського художника-ювеліра Володимира Балибердіна 

здебільшого вирізняються статичною симетрією, традиційною стилізацією 

рослинних елементів, що виділяються чіткістю рисунка у композиційних схемах, де 

митець зазвичай використовує техніки випилювання, гравіювання та різьблення. 

Бездоганно володіючи різноманітними технічними прийомами цих та інших технік 

художньої обробки металу, кістки, перламутру, а також інших матеріалів, художник 

створює витончені ажурні композиції, де домінує рослинна та зооморфна тематика, 

що переважно вписується в геометричну основу. Композиції В. Балибердіна 

демонструють філософсько-поетичне сприйняття світу автором, де в основі джерела 

творчості покладені цікаві міфічні образи казкових персонажів-птахів, 

фантастичних квітів, «Дерево життя» тощо. Різноманітність асортименту творів 

(кулони, сережки, підвіски, персні, гребінці, брошки, медальйони та ін.) об’єднана 

загальною стилістикою, що висвітлює особливу манеру зазначеного майстра. Серед 

численних творів В. Балибердіна варто виокремити: гарнітур «Весільний» (1986), 

гребінець «Тин» (1986), підвіски: «Квітковий» (2004), «Дерево життя» (2009), 

«Квіткове дерево» (2012), кулон «Фенікс» (2006), брошки: Перехрестя» (2005), 

«Мелодії України» (2012), скульптури: «Янгол» (2013), «Крила» (2014) та інші. 

Твори майстра сприймаються як обереги, що наділені символічною значимістю 

філософії життя [250; 209, с. 177; 251] (рис. А 12). 

Серед буковинських художників авторського ювелірства варто виокремити 

Олександра Жаркова, творче становлення якого відбулося у другій половині 70– х 
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років. Утвердження власного стилю майстра ґрунтувалося на вдалому поєднанні 

традицій народного мистецтва Буковини і давніх ювелірних технік філіграні та 

скані, а також введенні до композиції творів виражальних засобів завдяки 

поліхромії, використовуючи перетинчасту емаль і цікаву палітру різного 

напівкоштовного каміння та інших матеріалів (малахіт, хризоліт, рубін, гранат, 

циркон, перли, перламутр тощо). Композиції майстра вирізняються специфікою 

стилізації рослинного орнаменту, особливою ритмічністю, витонченістю лінії 

рисунка, виваженою кольоровою гамою, специфікою гри композиційних елементів 

завдяки несподіваним, проте гармонійним сполученням матеріалів, а також 

наслідуванням особливостей традиційних технік: філіграні, скані, зерні, гарячої 

емалі, кріплення каменів-кабошонів тощо. Успіх художнику принесли такі твори – 

гарнітури: «Весна» (1975), «Блакитне небо» (1976), «Лагуна» (1992), браслети: 

«Варшава» (1975), «Москва» (1976), люлька (1976), годинник-яйце (1983), браслет-

годинник «Іній» (1994), серія браслетів «Самоцвіти» (1995), панагія (2006), панагія і 

хрест (2007), ореоли для ікони «Божа матір» (2007) та ін. [254] (рис. А 18). 

Творче становлення та формування Манолія Руснака – художника, який є 

яскравим представником ювелірства Буковини 70–80-х рр. ХХ ст., відображено у 

низці творів: гарнітур «Космос» (1978), «Фантазія» (1978), кольє «Квітка» (1979), 

гарнітур: «Квіти» (1982), «Озеро» (1983) та ін. Композиції митця відзначаються 

динамічними схемами та переважно наділені особливою стилізацією рослинних 

елементів. Своїми творами митець намагається виділитися серед звичних принципів 

композиційної побудови творів завдяки креативному мисленню та низці 

експериментів із різноманітними процесами формотворення, що привело до 

впровадження синтезування різних стилістичних напрямів авангардного мистецтва. 

Таким чином, традиційна для зазначеного періоду техніка філіграні набула 

неординарного для радянського ювелірства звучання, що ґрунтувалося на 

композиційних схемах, де переважали рослинні мотиви, які несли нові принципи 

стилізації та формували фундамент для новітніх творчих концепцій, що 

висвітлюють у подальшому тенденції сучасного українського ювелірного мистецтва 

[209, с.141, с.167; 272]. 
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Творчість відомого львівського художника-ювеліра Станіслава Вольського в 

сучасному українському ювелірному мистецтві позиціонується як зразок високого 

класу художньо-технічної майстерності, що демонструє органічне єднання 

художньо-образної романтики рослинного світу та визрілого арсеналу ювелірних 

технік, яким уміло користується митець. Ювелірство майстра апелює до синтезу 

пластичної та колірної експресивності, що відображено яскравою індивідуальністю 

засобів виразності технологічних прийомів, зокрема майже забутої в ХХ ст. давньої 

техніки гарячої емалі, тим самим сприяючи оновленню та збагаченню художньо-

образної мови у створенні цілої низки творів високого фахового рівня. 

Переосмисливши сутність декоративності цієї техніки, художник акцентує на 

значимості естетики ювелірних творів, що претендує на якості не тільки як засобу 

декору, але й концептуального візуального мистецтва, яким, окрім його прямого 

функціонального призначення, можна просто насолоджуватися. Специфіка 

художньо-емоційної мови тієї чи іншої техніки та якостей матеріалу, що 

використовує митець (гаряча емаль, різьблення по каменю, широкий діапазон та 

багатогранність прийомів металопластики) сформували його творчий напрям 

загалом і визначили власне індивідуальну виразність майстра, що знайшла місце в 

загальному спектрі жанру так званого «art jewelery», який набув популярності у 

ХХ столітті. Як зазначає доктор мистецтвознавства Р. Т. Шмагало: «Різні партії 

каміння, металів чи емалі естетично об’єднані нотками насиченого, кокетливо-

грайливого колориту єдиної формальної ідеї. Серії квіткових композицій стають 

полем для унікальних експериментів з емаллю на об’ємній формі» [209, с. 145]. 

Серед відомих ювелірних творів, що певною мірою відтворюють характер творчості 

С. Вольського, вирізняються: кольє «Хвиля» (1980, мельхіор, перламутр, перли, 

гаряча емаль), комплект: брошка і сережки (1996, золото, гаряча емаль, смарагд, 

діаманти), браслет (2001, золото, бірюза), намисто «Лідія» (2001, золото, бірюза), 

кулон (2002, золото, цитрин, діаманти), перстень «Весна» (2003, золото, гаряча 

емаль, сапфіри, діаманти), браслет «Літо» (2007, золото, гаряча емаль, діаманти), 

перстень «Сюрприз» (2008, золото, берил, діаманти), скульптурна композиція 

«Кактус IV» (2001, срібло, золото, агат, діаманти, гаряча емаль), кольє «Нефертіті» 
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(2008, топаз, сапфіри, діаманти, золото, емаль), брошка «Лілія» (2008, золото, 

діаманти, емаль) [243; 279] (рис. А 15). 

Вектор експериментаторства з різноманітними матеріалами, спрямовуючи 

кримського ювеліра, живописця і скульптора Олександра Міхальянца 

(м. Сімферополь) у русло українського ювелірства останньої чверті ХХ ст., 

розкриває талант митця новими образно-пластичними вирішеннями та органічними 

поєднаннями. Здебільшого це традиційні для 1970–1980 х. рр. мельхіор, мідь, 

перламутр, гаряча емаль, широкий спектр каменів-самоцвітів та різноманітних 

природних утворень. Художник уміло оперує традиційними технологіями ювелірної 

металопластики, проте завжди намагається віднайти власну методу народження 

ювелірного твору, яка звучить особливим відчуттям експромту, що й визначає вибір 

того чи іншого матеріалу, задум композиційної схеми, винаходу креативних 

технологічних нюансів формотворення тощо. Як правило, усі вищезазначені 

чинники відіграють важливу роль та в комплексі утворюють виразні авангардні 

композиційні сполучення, що здебільшого ґрунтуються на геометричних 

симетричних чи асиметричних абстрактних формах, де власне сама природа 

«підказує» способи та методи формотворення ювелірних творів [252]. Смисловими 

акцентами в композиціях слугують метафори, в основі яких – система символів і 

знаків, які утворюють своєрідну художньо-пластичну мову, репрезентують твори, 

що виділяються особливою експресією та глибокою філософією автора. Серед 

знакових творів митця чільне місце займають: Кольє «Розбита мушля» (1980, 

мельхіор, перламутр, авторська техніка), брошка із серії «Геометрія» (1990, срібло, 

золото, зуб кашалота, інкрустація, авторська техніка), кольє «Сирена- ІІІ» (1999, 

срібло, золото, гірський кришталь, моховий агат, шкіра, авторська техніка), серія 

брошок «Хрести» (2002, срібло, емаль, каміння, бурштин, лазурит, перламутр, 

аметист, кістка мамонта, ріг). [183, с. 364–365; 209, с.191–192] (рис. А 14). 

Пошуки оригінальних дизайнерських ідей спостерігаються в серіях ювелірних 

прикрас авторського ювелірства кримчанина Сергія Капітонова (м. Сімферополь). 

Художня образність творів майстра тяжіє до абстраговано природних мотивів, що 

вирізняються композиційними схемами, де лаконічна стилізація елементів 
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здебільшого подається в певній динаміці та ритмі, що додає творам витонченого 

художнього ефекту, завершеності та силуетної цілісності. Витонченість ліній 

різного характеру (прямих, вигнутих, хаотичних та ін.) співзвучно доповнюють 

основі плани композицій, та відтворюють абстрактно-образну ідею ювелірного 

предмету. Через низку філософських асоціацій, що ґрунтуються на характерних 

композиційних прийомах, розкривається художній зміст творів, серед яких: кольє 

«Іній» (1997, срібло, лейкосапфір, авторська техніка), брошка із серії «Народження 

галактики» (1997, срібло, перламутр, лейкосапфір, емаль, авторська техніка), 

гарнітур: кольє і сережки «Зоряний шлях» (1998, срібло, перламутр), брошка із серії 

«Спомини про майбутнє» (1999, срібло, перламутр, гагат, авторська техніка) [183, 

с. 352–353]. Аналізуючи твори майстра, спостерігаємо, що в якості особливих 

засобів виразності художник широко використовує перламутр, мушлю та інші 

матеріали, якими наділені кримські терени. 

Початок 1990 – х рр. ознаменувався інтенсивними пошуками нових 

виражальних засобів, принципів та методів формотворення, розкриттям образного 

змісту через асоціативний ряд інтерпретацій характерних символів та знаків, що 

ідентифікують українське ювелірство у світовому культурно-мистецькому просторі. 

У цей час відбувається становлення великої когорти майстрів, де, зокрема, 

привертає до себе увагу творчість буковинських художників-ювелірів з м. 

Чернівців – Костянтина Кравчука і Штефана Пержана, що сформували власну 

пластичну мову завдяки синтезу відпрацьованих прийомів стилізації та 

новаторських поєднань технологічних процесів із використанням різних матеріалів. 

Ювелірні твори К. Кравчука (періоду 1990- х рр.) характеризуються комбінаціями 

контрасту площин та ліній, що звучать протистоянням сполучень різних фактур і 

тональних градацій того чи іншого матеріалу, де графічність абстрагованого декору 

заповнюється елементами з використанням технік випилювання та зерні [209, 

с. 141]. Творчості К. Кравчука притаманне поєднання неоавангардної стилістики з 

національними традиціями, що виливається у власну манеру виконання ювелірних 

творів митця, про що свідчать гарнітури: «Всесвіт» (1996, срібло, каміння), 

«Мелодія» (1997), «Стожари» (1999), «Ніч» (1999), кольє «Міраж» (1997), брошки: 
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«Марево» (1998), «Політ» (1997), «Мамина казка» (поч. ХХІ ст., срібло, каміння), 

кольє «Диско» (1998), кольє «Місячна доріжка» (Гран-прі, премія «За найкращий 

дизайн» Міжнародного конкурсу «Сучасна ювелірна мода» фірми «Signiti», 

Швейцарія), кольє та перстень «Буй-Тур (срібло, агати), кольє «Сонцеворот» 

(срібло, гранати, сапфіри, шкіра), браслет «Посланець Всесвіту» (срібло, вулканічна 

маса), кольє «Благовіст» (2013), комплект: браслет та перстень «Павутинка» (срібло, 

раух-топаз) ін. [159, с. 57; 209, с. 164–165] (рис. А 20). Художник активно 

використовує срібло та інші метали, широку палітру напівкоштовного каміння та 

різноманітних матеріалів, зокрема: сапфір, гранат, агат, онікс, цитрин, топаз, корал 

тощо. Також у процеси формотворення композицій вводяться: нейлон, скло, бісер, 

вулканічна маса, шкіра тощо. З початку ХХІ ст. К. Кравчук – активний учасник 

найбільш вагомих світових та вітчизняних спеціалізованих виставок, серед яких: 

ХХІ Міжнародна виставка «HEFAISTON» (Чехія, 2002), Х Міжнародна виставка 

«Ювелір Експо Україна» (Київ, 2005), ХХV Міжнародна виставка «HEFAISTON» 

(Чехія, 2006), ІІІ Міжнародний конкурс ювелірної моди «Signiti» (Україна, Київ, 

2006), виставка «Сучасне ювелірне мистецтво Буковини» (Австрія, Іббзітц, галерея 

А. Габерман, 2009) [159, с. 57] (рис. А 20). Особливе місце в новітньому 

українському ювелірстві займає творчість буковинця Ш. Пержана. Глибокою 

концептуальною філософією звучать твори митця, що тяжіють до абстрактно-

геометричних виважених композицій із застосуванням широкої палітри різних 

матеріалів, що різняться якостями кольору та фактури, несуть змістове 

навантаження і сприймаються як асоціативні метафори. Художньо-образна 

архітектоніка ювелірних виробів повною мірою залежить саме від насиченості 

поліхромії та виразності інтерпретацій кольорових плям різноманітних матеріалів, 

що використовуються. Конструкції з абстрактних геометричних елементів 

відтворюють своєрідну естетичну образну мову, де так само, як і в творчості 

К. Кравчука, відчутно вплив авангардного мистецтва та прагнення до пошуків нових 

оригінальних засобів формотворення. Таким чином, власне специфікою пластичної 

мови, де використовується потужний арсенал технік ювелірної металопластики, 

набутий майстром ще в 70-х рр. ХХ ст., абстрактні художні образи 
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трансформуються в оригінальні форми філософського відображення навколишнього 

світу у творах: перстень «Жага до життя» (2013, срібло, кісточка персика, бурштин, 

шкіра ската), кольє «Край, мій рідний край …» (срібло, пейзажний агат, мушля, 

корали, хризоліт), брошка «Святкова» (золото, срібло, мушля, корали), кольє 

«Святкове» (2012, срібло, корали, цитрин, гранати, опал, перли, перламутр, шкіра, 

інкрустування перламутром), кольє «Світанок» (2013, срібло, залізне дерево, перли, 

перламутр, сапфіри, шкіра, інкрустування сріблом, зернь), браслет «Вікторія» (2013, 

золото, срібло, гранати, шкіра ската, довільна пластика), кольє «Африка» (2014, 

срібло, кокос, корали, перламутр, бірюза, бісер, інкрустування сріблом і 

перламутром, зернь) [ 159, с. 56; 65, с. 32–34] (рис. А 19).  

Лірико-філософське висвітлення навколишнього світу відображається в 

скульптурних композиціях каменерізного мистецтва О. Мірошникова (м. Миколаїв 

Львівської обл.). Широкий тематичний ряд художника ґрунтується на поетичному 

висвітленні художніх образів предків кам’яної доби, трипільської, скіфської та 

інших культур, а також космічних інтерпретацій, що інтерпретуються 

переосмисленою поетично-сюжетною архітектонікою ювелірних композицій. 

Пластична мова митця сформована з викристалізованих досвідом технологічних 

прийомів каменерізного мистецтва, власних новаторських способів поєднання 

різноманітних матеріалів. У творах О. Мірошнікова присутній широкий діапазон: 

від простих булижників до діамантів, від простих металів до дорогоцінних [244]. 

Для матеріалізації художньо-образних ідей майстру однаково важливі як коштовні, 

так і прості матеріали, що використовуються залежно від творчого задуму, тому 

митець активно експериментує із синтезуванням різних природніх утворень, а 

останніми роками сміливо вводить до процесу формотворення такі нетрадиційні 

матеріали, як: космічні метеорити, ніобій, титан тощо [185, с. 6]. Разом з виразною 

скульптурно-живописною пластикою самоцвітів О. Мірошніков віртуозно оперує 

технікою художньої емалі, що додає творам особливої енергетики, естетичної 

виразності композицій матеріалу, формується власний стиль, де джерелом художніх 

образів здебільшого є природа [185, с. 6]. Серед низки віртуозно виконаних творів 

варто виокремити: стіл «Сонячний день» (1989–1991, чароїт, лазурит, офіокальцит, 
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змійовик, серпентиніт, родоніт, яшма), де від центру композиції «чароїт розсипався 

по площині дрібним цвітом бузку, а яшма застила в помаху крил щасливого 

метелика. Прив’ялі барви змійовика в поєднанні з іншими самоцвітами створили 

пастельну гаму різнотрав’я…» [185, с. 22]. Декоративне панно «Царство Флори» 

(1991–1994, нефрит, жадеїт, малахіт, лазурит, бірюза, агат, яшма, опал, чароїт, 

гірський кришталь, змійовик, офіокальцит, серпентеніт) – одна з перших композицій 

українського каменерізного мистецтва, що звучить живописною симфонією 

рідкісних самоцвітів в поєднанні з витонченістю гірського кришталю. Також 

специфічними технологічно-технічними прийомами формотворення виділяється 

скульптурна композиція «Канікули» (2004), у якій близько 2000 золотих колосків. 

Безперечно, варті уваги багато інших творів: брошки (1995–1999), грот «Монте-

Крісто» (1997), скульптурні композиції «Суниці» (1999), «Весна» (1999), «Рябець» 

(2006), «Дикі тюльпани» (2006, нефрит, яшмо-агат, гаряча емаль, золото, срібло, 

позолота), зачаровує особливою філософією природи «Жук-вусач» (1999), «Осічка» 

(1997–1998), брошка «Гармонія» (2000), скульптурні композиції «Сорока злодійка» 

(1996), «Гурман» (2011), «Спокуса» (2007), «Професіонал» (2008–2012), «Жага 

життя» (2003), «Вічне питання» (2011), браслет, де використані античні та новітні 

технології – «Скіфський» (2013, срібло, позолота). У кожній композиції автор 

вишукує особливі технологічні прийоми, акцентуючи увагу на якостях широкої 

палітри матеріалів [185] (рис. А 21). 

Нове бачення фольклорних інтерпретацій у царині народного ювелірства 

демонструє львів’янин Всеволод Волощак, що втілюється в численних композиціях 

дукачів та художніх емалей. Образний світ майстра складається з метафор, що, 

відтворюючись у новому ракурсі, надають ювелірству особливого забарвлення. 

Об’єктом художнього осмислення стають традиційні для українського народного 

ювелірства дукачі, що вирізняються оригінальністю задуму центральної частини 

композиції, де акцентується увага на художньо-образних мотивах самої підвіски. До 

традиційно-канонічних форм дукачів В. Волощак вносить певні елементи 

образотворчості, «… додавши до усталеної іконографічної та портретної образності 

виразні, нетипові для традиційних дукачів флоральні та суцільні орнаментальні 
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мотиви» [143, с. 27]. Майстер певною мірою оперує техніками литва, карбування, 

гравіювання, використовуючи мельхіор, срібло, золото, бірюза, лазурит та улюблені 

корали. Твори майстра сповнені тематикою, що відображається системою одвічних 

національних символів – образами рослин, культових, релігійних та історичних 

персонажів, що виразно ідентифікують прадавню українську націю та її багату 

культуру. До переліку відомих творів, де висвітлюється художньо-рослинна 

образність, відносяться: дукачі «Золота квітка», «Червона троянда», «Весна»; 

культова тематика, де відтворена «іконограма образності» в дукачах: 

«Благовіщення», «Зішестя Св. Духа»; антропоморфні композиції, що зображають 

світочів політико-культурних та історичних діячів України: «Св. Володимир», 

«Т. Шевченко», орнаментальні – «Візантія» та інші (рис. А 17).  

Особливе місце в контексті українського ювелірства займає львівська 

художниця Галина Хоменко, початок творчої діяльності котрої припав на 70–ті рр. 

ХХ ст., що вирізняється органічним поєднанням роботи на посаді головного 

художника Львівського ювелірного заводу з приватною творчістю в зазначеній 

галузі. Як і В. Хоменко, С. Вольський та ряд інших художників того часу (1970–

80 рр.), мисткиня постійно експериментує в різних техніках, зокрема в гарячій емалі. 

Будучи активною учасницею низки творчих семінарів в Паланзі (Литва), Дзинтарі 

(Латвія), що проходили в кінці 1980–х років (1986–1991), у Г. Хоменко виробилася 

власна манера оперування виражальними засобами, що виділяється креативним 

формотворенням з дроту та спіралеподібними емальованими елементами на мідній 

основі [209, с. 146–147]. Твори здебільшого характеризуються ефектом чистих 

полірованих площин, що є основою конструктивних геометризованих стилізацій та 

ритмічним поєднанням акцентованих елементів. До прикладу – комплект (кольє, 

сережки, браслет, каблучка) «Чиста криниця» (1998–2003, мельхіор) (рис. А. 16). 

Серед відомих творів також виділяються: «Сталактити і сталагміти» (1987), «Фауна 

і флора» (1987), «Далеко на півночі» (1987), «Березовий ліс» (1990-ті роки). У роботі 

зазвичай використовуються мельхіор та напівкоштовне каміння, яке переважно є 

акцентом композицій. Композиційні схеми відтворюють авангардне мислення 

художниці та тяжіють до логіки конструктивізму, в основі якої лежать геометричні 
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фігури – ромб, прямокутник, овал тощо. Як зазначає доктор мистецтвознавства 

Р. Шмагало: «Декоративні ефекти її лаконічно-геометризованих чи динамічно-

спіралевих форм прикрас співзвучні з емалевими композиціями своєю 

спонтанністю, імпульсивністю, що сама мисткиня ототожнює з філософією 

китайської енергетичної техніки дихання «QI» [209, с. 147]. 

В ексклюзивних творах Августа Вольського (м. Острог Волинської обл.) 

відображена історична тематика, що окреслена низкою геральдичних композицій 

ювілейних преміальних медалей, присвячених пам’ятним подіям Острога. Майстер 

активно розвиває медальєрне мистецтво, удосконалюючи власну майстерність в 

об’ємно-пластичних композиціях, де оперує традиційними виражальними 

прийомами формотворення в техніках мілкої пластики, використовуючи при цьому 

дорогоцінні метали та коштовне каміння, а також уміло застосовує прийоми техніки 

художніх емалей. У творах майстра відчутно простежуються тенденції та мотивація 

до відтворення національних традицій. А. Вольський був одним з перших, хто 

започаткував у 1990-х роках (1995) приватне підприємство – ювелірний салон 

«Август», що спеціалізувалося на виготовлені ювелірних виробів з дорогоцінних 

металів за індивідуальним замовленням, що в ті часи рахувалося прогресивним 

досягненням [159, с. 64–65]. Гідним результатом семирічної праці є реалізація ідеї 

багатофігурного твору «Шахи» (2016), що за мету має відображення життя та події 

козацької доби, де як і в шахах КюД «Лобортас» «Боспорські походи» (2006), за 

основу взято протистояння України з Османською імперією. Одним зі знакових 

складних та цікавих творів, як вважає сам майстер, є відтворення реліквії – медалі 

«Князь Костянтин Острозький» (2000 – ні рр.), що була реконструйована по 

фотографії [248]. Також варто відзначити прикраси: каблучка (2014), комплект 

«Міраж» (2014) та ін., що вказують на різноплановий асортимент виробів митця 

[209, с. 156, 190]. 

Важливе місце в поступі ювелірства південного регіону України займає 

творчість ряду відомих художників-ювелірів 1980–1990-х років, що тією чи іншою 

мірою є яскравим прикладом прогресивних тенденцій розвитку ювелірної справи в 

Одесі, де завжди існувала особлива специфіка спілкування майстра із замовником. 
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Серед представників одеських ювелірів чільні значення мають: Леонід Косигін та 

Михайло Рева, творчість яких ґрунтується на традиційних технологічно-технічних 

методах та принципах роботи, що виділяються методичним впровадженням 

авторських креативних новаторських дизайнерських вирішень. Л. Косигін є 

прикладом митця, творчість якого вирізняється скрупульозним вивченням 

втрачених секретів давньоруських майстрів. У своїй праці митець довершено оперує 

прийомами художніх гарячих емалей та низкою інших давніх ювелірних технік. 

Бездоганно володіючи лінією, плямою, кольором та іншими засобами виразності, 

митець демонструє високу майстерність у створенні багатьох емалевих композицій, 

що завжди мають свіжі художні вирішення. Твори майстра відзначені низкою 

дипломів та медалей і зберігаються в різних престижних музейних зібраннях, а 

також приватних колекціях багатьох країн світу (Дрезденська галерея, Музей 

сучасного мистецтва у Вашингтоні, приватні колекції Великобританії, Японії), 

представлені на багатьох сучасних престижних вітчизняних та закордонних 

виставках у Великобританії («Колор»), Франції, Німеччині, Польщі, Москві та 

інших. За роботу «Андрій Рубльов» (1984), що виконана в техніці гарячої емалі, 

Л. Косигін нагороджений дипломом французького м. Лімож, а в Загребі (Хорватія) 

нагороджений медаллю та дипломом за персональну виставку спільно з Музеєм 

історичних коштовностей (м. Київ) за серію робіт за національними мотивами. 

Також митець є автором кольє в руському стилі для англійської королеви. Довгий 

час Л. Косигін був головним художником-модельєром на Одеському ювелірному 

заводі, активно впроваджуючи до асортименту виробництва цікаві художні ідеї, що 

виразно відтворюють естетичний світ митця [266]. Працюючи в різних галузях 

творчої діяльності (скульптура, архітектура, дизайн), одесит Михайло Рева активно 

позиціонує себе як художник-ювелір. Кредо митця – «перетворення художнього 

досвіду тисячоліть у сучасну скульптуру та дизайн» [183, с. 372]. Використовувані 

природні матеріали, такі як мушлі з океану, різноманітні поєднання металів та ін., 

однаково цікаво звучать в авторських ювелірних прикрасах, перетворюючи 

утилітарні речі на багатозначні метафорично-асоціативні твори візуального 

мистецтва. Філософія побудови композицій художника вирізняється символічністю 
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архітектоніки художньо-образної ідеї, що задає іронічного звучання та тяжіє до 

постмодернізму з етнічними мотивами. Це спостерігається в творах: скринька з 

колекції «Пори року в саду Версаля» (1999, бронза, позолота, нержавіюча сталь, 

порцеляна, авторська техніка); серія декоративних творів: декоративне блюдо 

«Танок» з колекції «Перший сніданок третього тисячоліття» (2000), декоративна 

композиція «Карткова хатка» з колекції «Перший сніданок третього тисячоліття» 

(2000, бронза, позолота, нержавіюча сталь, авторська техніка); декоративна чаша 

«Море» (2001, срібло, золото, перламутр, діаманти, авторська техніка); декоративна 

композиція «Ікорниця» з колекції «Перший сніданок третього тисячоліття» (2000, 

бронза , позолота, нержавіюча сталь, авторська техніка) та інші [183, с. 372–373]. 

Уміло поєднуючи з дорогоцінними металами та коштовним камінням 

різноманітні матеріали (шкіра, дерево, кістка мамонта та слона, коралі, перламутр 

тощо), киянин Євген Заварзін використовує потужний технологічний арсенал та 

досвід прадавніх майстрів – як вітчизняних так і різних народів Стародавнього світу. 

Вивчивши в 1970-х роках досвід Баугауса у вищій школі дизайну в Галле 

(Німеччина), митець пріоритетом своєї творчості визнає системне 

експериментування з різноманітними матеріалами та постійне вдосконалення 

власної майстерності шляхом пізнання та введення до власної творчості етнічних 

мотивів різних культур, підсилюючи виразність творів віртуозним оперуванням 

традиційними ювелірними техніками – гравіювання, кування, карбування тощо. 

У творах митця спостерігається цікаве поєднання фактур завдяки специфічним 

якостям матеріалу, чистоти силуетів та введенням особливих декоративних 

елементів до композицій ювелірних творів, де завжди присутній синтез традицій та 

новаторства. Серед численних виробів, що відтворюють еволюцію творчості митця з 

початку 1980-х років, вирізняються: гарнітур «День і ніч» (1998, срібло, ебенове 

дерево, ручне монтування), що побудовано на монохромних контрастах форм та 

матеріалів; гривна «Легенда» (2000, срібло, золото, цитрин, перламутр, ковка, 

гравіювання, ручне монтування), що виділяється чіткою композиційною схемою, де 

застосована «легендарна орнаментика Візантії», гарнітур: гривна і сережки 

«Колумбія» (1996, срібло, бірюза, кування, гравіювання, ручне монтування), 
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перстень із серії «Бермуди» (1993, срібло, перламутр, авторська техніка, гарнітур: 

браслет і перстень «Севам» (2001, срібло, сапфір, смарагд, берил, топаз, аквамарин, 

аметист, авторська техніка [183, с. 350, 351]. Твори митця нинішнього періоду 

вирізняються досконалістю пропорцій, транслюванням цікавих художньо-образних 

ідей, креативної побудови композиційних схем, віртуозним оперуванням широким 

діапазоном різних ювелірних технік. 

Знаковим фактором для поступу львівського ювелірного мистецтва 1990-х 

років є творчість випускника Естонського державного художнього інституту 

(м. Таллінн) Віктора Шоломія (1959–2007), який у 1989 р. стояв біля витоків 

створення кафедри художнього металу в Львівській академії мистецтв (нині 

ЛНАМ). Митець згуртував навколо себе та дав поштовх для генерування 

концептуально-філософських ідей формотворення в ювелірстві цілій плеяді молодих 

художників-ювелірів, які з відвертою захопленістю студіювали ювелірне мистецтво 

за індивідуальною програмою навчання, розробленою В. Шоломієм, що діяла в 

стінах академії в 90-х роках ХХ століття. Творчість художника виділяється 

активним введенням до художньо-образної системи творів елементів алегоричної 

символіки в поєднанні з креативними методами синтезування різних матеріалів, де 

основним пріоритетом слугує не вартість матеріалу, а філософська концепція 

композиції твору. Художник не обмежувався рамками якогось одного стилю та 

завжди вирізнявся широким діапазоном нових художньо-образних ідей та пошуків 

методів нового формотворення [183, с. 382]. Характерною прикметою творчості 

митця стали алегоричні поетико-фігуративні композиції, що відтворюють 

формування низки образів-архетипів міфологічного чи казкового змісту та додають 

нової образності об’ємно-пластичним композиціям. Особливі засоби фігуративної 

стилізації відкриваються в творах 1990-х років: кольє «Розбрат» (1996, нейзільберг, 

раух-топаз, ручне монтування), підвісок «Мрійник» (1997, латунь, корунд, 

посріблення, ручне монтування), гривна «Світлячки» (1998, нейзільберг, корунди, 

ручне монтування), брошка «Ангел подарунка» (1999, срібло, ручне монтування), 

орден «Різдвіна зірка» (1999, срібло, авантюрин, ручне монтування) [183, с. 382, 383; 
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209, с. 153]. В. Шоломій виступає в ролі провідника нового підходу у формуванні 

ряду молодих творчих особистостей.  

Концепціями різноманітних інтерпретацій, що позначені переосмисленням 

давньослов’янської міфології, багатством орнаментальних мотивів світової 

етнокультури, експресивністю та емоційною насиченістю технологічних процесів, 

пошуком нових виражальних засобів формотворення вирізняється творчість когорти 

митців-ювелірів, які навчалися за індивідуальною програмою на кафедрі 

художнього металу ЛНАМ, створеною В. Шоломієм. Серед них: С. Микита, 

Д. Ледницький, О. Івасюта, Р. Велігурський, О. Гикова, В. Крохмалюк, 

Е. Іванюшенко, О. Буйвідт, А. Кулигін та інші. Ювелірство цих майстрів 

вирізняється синтезом креативних дизайнерських та технологічних рішень, що в 

результаті утворюють індивідуальну манеру виконання ювелірного твору [187, 

с. 97–100]. 

Так, творчість С. Микити вирізняється переосмисленими інтерпретаціями 

різноманітних етномотивів (латиноамериканських, пізніше давньослов’янських), що 

ґрунтуються на певній символіці та звучать мовою сучасного формального 

вирішення з акцентуванням на експресивність та застосування технічних прийомів-

нюансів (подряпини, тонування, різна фактура металу тощо) [187, с. 98]. Творчі 

концепції О. Івасюти вирізняються пошуками художньо-філософських ідей об’ємно-

просторового виміру, що звучать лаконічністю прийомів формотворення, де 

використовуються незвичні для традиційного ювелірства матеріали (волосся, магніт, 

сталь тощо). До знакових творів, що відображають специфіку манери 

формотворення художника відносяться: перстень (1998, срібло, магніт, залізні 

ошурки), перстень «Центр притягання» (2014, срібло, магніт, кубічний цирконій, 

авторська техніка) [209, с 184, 185; 65, с. 21]. Композиції Р. Велігурського 

виділяються застосуванням цікавих технологічних операцій – таких як: з’єднання 

різних за кольором металів, що утворюють оптичний ефект, контраст поліхромної та 

грубо офактуреної поверхні, використання широкого діапазону матеріалів (шкіра, 

залізо, мідь, чорне дерево, бурштин тощо). У композиціях здебільшого домінують 

язичницька символіка та орнаментика, що часто вписуються в геометричну основу 
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(округлі форми). Це спостерігається в колекції прикрас : шість медальйонів, перстні, 

два ножі «Мисливський оберег» (1996), кулон (1996, срібло, мідь, бурштин) [187, 

с. 99; 209, с. 187]. Мотиви «звіриного стилю» в дипломній роботі О. Гикової 

відображені в комплекті кулонів «Цариця Скіфська» (2000, посріблена латунь) та 

відтворюють принципи побудови композиції, що співзвучна з манерою В. Шоломія 

[187, с. 99] (рис. А 8). В. Крохмалюк, Е. Іваюшенко, О. Буйвідт тяжіють до методів 

лаконічного формотворення, що позначено принципами сучасного креативного 

дизайну, де художньо-образна сутність творів базується на філософських 

концепціях і транслюються як своєрідні інсталяції та теми для переосмислення 

різних явищ. Прикладом таких вирішень є твори В. Крохмалюка, де вирізняються: 

декоративні пластини-брошки «Інтерпретація» (2002, титан, срібло), серія перстнів 

«Автопортрет» (2001, срібло, силікон лиття), серія «Дві брошки» (2002, срібло, 

титан, мішана техніка) [209, с. 187; 65, с. 28–29]. 

Орієнтуючись на давні традиції мосяжництва та використовуючи пластичні 

можливості кольорових металів (мідь, латунь, срібло) художниками Косова 

створюються метафоричні та асоціативні образи етнічного змісту, що ґрунтуються 

на інтерпретаціях символів та знаків Гуцульщини. Пошуки нової архітектоніки 

творів, прийомів та засобів виразності увінчалися збагаченням пластичної мови, що 

певною мірою трансформуються в площину декоративної образності. Це 

відбувається під впливом поступу сучасного мистецтва та загальних тенденцій 

відродження українського ювелірства, де належне місце займає сучасне народне 

мосяжництво, що поступово набрало професійного характеру. Пріоритетами 

відродження та розвитку металопластики Гуцульщини є система навчання та 

виховання молодих художників-ювелірів у КІПДМ ЛНАМ, де в основі – народне 

мистецтво обробки металу зазначеного регіону, що, переосмислюючись, 

народжується в нових інтерпретаціях сучасних творів [146, с. 218]. В арсеналі 

косівських художників-ювелірів головні позиції здебільшого займають техніки 

штампування, випилювання, пропилювання, карбування, насічки, напаювання. 

Залежно від конкретного специфічного поєднання технік та винайдення нових 

виражальних прийомів, викристалізовується манера виконання кожного окремого 
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майстра та формуються власні творчі концепції. Творчість художників-ювелірів: 

М. Вінтоняка, О. Гаркуса, Р. Гарматюка, А. Савчука та багатьох інших є зразком 

синтезу понять традиції та новаторства в ювелірстві, що виходять з основ 

гуцульського мосяжництва (рис. А 23; А 24). Асортимент зазначених майстрів 

різниться та диференціюється за групами: браслети, зґарди, персні, кульчики, 

натільні хрестики тощо [168, с. 507]. Кожного майстра виділяє особливе 

застосування технічних прийомів, що набули власних характерних ознак та 

вирізняються авторським стилем виконання. Так, у творчості М. Вінтоняка 

переважають традиційні вироби: пряжки, чепраги, люльки, хрести, у яких автор 

наслідує форми та орнамент народного металообробництва [168, с. 507]. 

Поширеними техніками в основі виражальних засобів О. Гаркуса є випилювання в 

поєднанні зі штампуванням і пропилюванням у фантазійних інтерпретаціях зґард, 

перснів, хрестиків тощо. Серед творів майстра виділяються: нагрудні прикраси 

«Згарди» (2003, латунь), «Оберіг» (2006, срібло, шкіра), «Ладанка» (2014, срібло, 

шкіра), «Мощівниця» (2015, латунь, шкіра), гарнітур: кулон, кульчики, каблучка 

«Солярна феєрія» (2004, срібло, адуляр), гарнітур: кулон, кульчики, каблучка 

«Чортополох» (2005, срібло, венгерський опал, ручне монтування), нагрудна 

прикраса «Громовиця» (2014, срібло), кулон «Прадавнє сонце» (2013, латунь, гарячі 

емалі), кулон «Гуцульська Еругамма» (2015, латунь, гарячі емалі) та інші [65, с. 18–

19] (рис. А 23). Вироби Р. Гарматюка вражають віртуозним застосуванням техніки 

холодного кування, де елементи декору композиційних схем здебільшого звучать 

різноманіттям стилізованих етнічних елементів, зокрема нотами народної вишивки. 

(рис. А 24). У творах О. Савчука (учня О. Гаркуса та Р. Гарматюка) спостерігаються 

експериментаторські поєднання різних технік та матеріалів із введенням до 

композиції елементів, виконаних у техніці художніх емалей, що оживляє та 

підсилює асоціативне навантаження художньо-образної архітектоніки твору. 

Варто відзначити, що нині українське авторське ювелірство явно вийшло в 

площину творчого експериментаторства, де спостерігається розкриття художнього 

образу завдяки природнім якостям матеріалів, які використовуються в роботі. 

Методи та принципи ведення творчого процесу не обмежуються усталеними 
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канонами, а ще більше розширилися пошуками нових форм і засобів увиразнення, 

експериментаторства в авторських техніках та різних стильових напрямах, що 

перетинаються та поєднуються. 

Нові методи обробки та поєднання різних матеріалів спостерігається в 

творчості Т. Калюжної (м. Донецьк), яка говорить художньо-образною мовою 

своєрідних інсталяцій, де засобами увиразнення композицій стають саме фізичні та 

хімічні якості матеріалу (вугілля), які авторка сміливо вводить до творчо-

технологічного процесу, при цьому експериментуючи з властивостями зазначеного 

матеріалу. Завдяки специфічним якостям естетики обробленого авторським 

способом вугілля, ювелірні предмети Т. Калюжної відкривають право майстра на 

експеримент у вирішенні синтезування художньо-естетичних та технологічно-

технічних завдань. Дизайнерські вирішення побудови художньо-образної 

архітектоніки її ювелірних творів завжди перебувають у стадії активного розвитку, 

вирізняються гранично стилізовано-абстрагованим філософським змістом та 

тяжіють до принципів «актуального мистецтва». Зазначимо, що Т. Калюжна працює 

в популярному нині напрямку так званого контемпорарі арт, що передбачає 

поєднання світових художніх напрацювань. У творчості дизайнера та ювеліра 

Т. Калюжної спостерігається синтезування класичних традиційних ювелірних 

технік, модернового композиційного формотворення та інтерпретації природніх 

мотивів. Вона активно експериментує з нетрадиційними поєднаннями класичних 

ювелірних технік з кінематичними елементами, що на основі природних 

інтерпретацій утворюють особливу змістовну концепцію її творів [269]. 

Творчість представників молодого покоління авторського ювелірства – таких 

майстрів як брати Кочути (Юрій, Роман, Ігор) характеризується пошуками власного 

стилю, де по різному досліджуються властивості різних матеріалів, способи їх 

обробки, поєднуються різні стильові напрями, унаслідок чого можливе народження 

нового оригінального звучання ювелірних творів та формування новітніх тенденцій 

українського ювелірного мистецтва загалом [284]. Твори майстерні братів Кочутів 

виділяються розкутою, проте гармонійно збалансованою пластичною мовою, що 

віддзеркалює своєрідну самобутність, експресивність дизайнерського мислення, 
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формальні пошуки різних способів формотворення. У якості матеріалів тут 

поєднуються срібло, золото та переважно натуральне каміння, завдяки якому 

утворюється позитивне енергетичне забарвлення ювелірних предметів. Ювелірство 

майстрів Кочутів – це імпровізовані формальні пошуки, що вирізняються 

лаконічною «живою» пластикою, де присутнє синтезування різноманітних засобів 

увиразнення форми. Слід зазначити, що їхня відносно нетривала творча діяльність 

характеризується стрімким розвитком художньо-конструктивних напрацювань, що 

відобразилося на розширенні асортименту виробів, та впевненим утвердженням їх 

на ювелірному ринку країни [284; 285] (рис. 28). 

Творчість молодого художника Максима Франка (м. Хмельницький) насичена 

філософією стилізованих образів, що ґрунтуються на культурно-історичній основі. 

Тут поєднані лірико-романтичні образні інтерпретації з авангардними прийомами 

пластичної стилізації композицій та пошуками цікавих неординарних методів 

формотворення, де використовуються дорогоцінні метали, коштовні камені, емаль 

та інші матеріали, що збагачують зміст ювелірного предмету. У творах 

спостерігається синтезування ознак народного традиційного ювелірства із 

сучасними методами та прийомами лаконічного вирішення побудови композиції 

ювелірного твору. Серед творів художника особливо виділяються –  гарнітур: кольє, 

сережки, браслет «Кленовий Вогонь» (2005, срібло, холодна емаль), перстень 

«Смотрич» (2009, срібло, аметист, сапфіри), кулон «Pryma» (2009, срібло, бурштин, 

сапфіри), сережки «Pryma» (2010, срібло, бурштин, сапфіри), сережки (колти) 

«Київська Русь» (2010, срібло), кольє «Cyberfly» (2011, срібло, перламутр, корал, 

бірюза). [286] ( рис. А 7). 

Прагненням до відтворення філософських інтерпретацій художніх образів 

навколишнього світу через символічно-алегоричні методи стилізації композиції та 

оригінальні авторські способи формотворення відкривається концепція творчості 

Дани Мамчур, яка є виразником та прихильником сучасних європейських тенденцій 

в українському ювелірстві. В основу багатьох творів останніх років художниці 

покладено філософію сутності буття та загальнолюдських тем, що асоціюються з 

певними міфологічними персонажами, що звучать лаконізмом дизайнерської думки 
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та виразністю пластичної мови. Д. Мамчур прагне трансформувати класичні 

ювелірні техніки у сучасний процес формотворення, де є спроба віднайти 

«приховані» природні якості естетики матеріалу. У творчості художниці 

віддзеркалюються філософський світ її неординарних пластичних ідей, прагнення 

по-новому образно мислити, а також вільне володіння потужним технологічно-

технічний арсеналом. Серед творів останнього періоду яскраво вирізняються: 

перстень «Око хамелеона» (2014, диплом «Краща прикраса із срібла» на «Ювелір 

Експо-Україна’2014»), перстень «Велика орхідея» (2014), гарнітур каблучок 

«Закоханість» (2014), декоративна композиція «Коловорот» (2014), каблучка (2015) 

та інші [6] (рис. А 26). 

Досвід, отриманий в авторському ювелірстві та масштабність просторово-

пластичного мислення, вивели художника-ювеліра Михайла Гуцула (м. Дрогобич) 

на шлях опанування експериментальних дизайнерських пошуків у популярному 

нині 3-D моделюванні, де він уміло оперує власними способами віртуального 

образно-об’ємного формотворення. Завдячуючи багатому досвіду роботи в 

авторському ювелірстві, М. Гуцул прагне якнайповніше творчо розкрити 

технологічні можливості сучасних методів інноваційного 3-D формотворення та 

скерувати їх саме в творчо-мистецьку площину. Тут можна виділити низку 

розроблених моделей, серед яких: сережки (2016, 3-D моделювання, золото, раух-

топаз, інкрустація 62 шт. діамантів), підвіска «Скорпіон» (2016, 3-D моделювання, 

золото, діамант), каблучка-трансформер (2016, 3-D моделювання, золото) [6]. 

Відзначимо, що наближення до національно-культурних основ, форсування 

художньо-експериментальних ідей нових методів формотворення, що базуються на 

традиційних технологіях художнього металу, спрямувало українських ювелірів у 

русло творчого взаємного обміну. Зауважимо, що обмін інформацією між 

художниками, майстрами, мистецтвознавцями щодо творчих процесів, які 

окреслюють різноманітні аспекти вітчизняного та закордонного ювелірства, 

позитивно вплинув на поступ новітнього українського ювелірного мистецтва 

загалом, відкрив нові сторони стилістики дизайну. Вагомим у становленні та 

поступі українського ювелірства кінця ХХ – початку ХХІ ст. є відкритість та 
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інформаційна прозорість усіх дизайнерських і технологічних формотворчих 

процесів, що відбуваються у світі та дають можливість логічно усвідомлювати 

сутність мистецтва нової епохи. Трансформація давньоруських мотивів у креативні 

дизайнерські вирішення, використання різних художньо-образних елементів, які 

ідентифікують ювелірство вітчизняних майстрів саме як українське, виводять його 

на позиції самодостатніх культур, що активно розвиваються та взаємодіють у 

просторі світового арт-ринку. Прикладом цього є здобутки українських художників-

ювелірів, репрезентовані на різних мистецьких форумах, що систематично 

відбуваються в багатьох країнах світу. Відзначимо, що на межі ХХ–ХХІ ст. у світі 

інтенсивно розгортається рух різноманітних міжнародних симпозіумів, фестивалів, 

конкурсів, виставок та інших спеціалізованих мистецьких акцій, що дали змогу 

розкритися як молодим, так і вже досвідченим художникам-ювелірам. Активно 

беручи участь у таких культурно-мистецьких заходах, українські художники-

ювеліри швидко адаптуються до вже сформованих європейських мистецьких 

принципів та виходять на близькі позиції зі своїми колегами з інших країн, про що 

свідчить аналітичність мислення та усвідомлення необхідності впровадження 

креативно-інноваційних процесів формотворення, цим самим формуючи сучасну 

концепцію розвитку українського ювелірства в контексті світового ювелірного 

мистецтва. Сформувалася чимала когорта митців, які систематично репрезентують 

свої творчі ідеї та здобутки на різноманітних форумах художнього металу, зокрема в 

ювелірній справі. Так, починаючи з середини 90-років ХХ ст. фактично щорічно на 

всесвітньо відомому симпозіумі «Гефайстон» (Чехія) українські художники-ювеліри 

традиційно займають призові місця та вражають глибиною образно-пластичного і 

філософського мислення. 

Формування нових принципів, специфічних методів та креативних підходів 

художників сучасного українського ювелірства характеризуються розгалуженим 

комплексом питань, що виникають у процесі накопичення теоретичних знань та 

практичного досвіду щодо технології художньої обробки металу, зокрема 

впровадження новаторських прийомів роботи в контексті традиційних ювелірних 

технік. Опираючись на досвід видатних майстрів-золотарів нащадків Київської Русі, 
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таких як І. Равич, І. Білецький, М. Юревич, Ф. Левицький та ін., а також визнаних 

художників-ювелірів та світових ювелірних брендів нинішньої доби (Картьє, 

Тіффані, Фаберже та ін.), сучасні українські ювеліри активно стимулюють 

реалізацію свого творчого потенціалу та спрямовують його в простір світового 

ювелірства. 

Нові художні ідеї сучасних українських ювелірів вирізняються креативними 

технологічно-інноваційними акцентами, що забезпечують успішність художнього 

процесу у спільній європейській системі розвитку сучасного ювелірного мистецтва, 

які нині ефективно реалізуються в різних формах ювелірного виробництва. Серед 

них державні та приватні підприємства, а також представники авторського 

ювелірства, які відіграють значну роль у розвитку ексклюзивної та 

експериментальної творчості. Зауважимо, що зростання активності творчих процесів 

українського ювелірства залежить також від комплексу чинників, серед яких 

важливе місце займає наявність відповідної матеріально-технічної бази, яка 

забезпечена необхідною якісною сировиною – дорогоцінними металами та 

коштовним камінням, що є здебільшого проблематичним питанням для художників 

саме авторського ювелірства. Після падіння тоталітарного радянського режиму по-

новому відкриваються інтелектуальний та творчий потенціал українських 

художників-ювелірів, що ґрунтується на традиціях української та світової історії, 

культури, релігії, філософії, міфах, легендах тощо. Слід зауважити, що 

технологічно-технічний арсенал художників-ювелірів 1990-х років через 

недоступність інформації та відсутність спеціалізованих навчальних закладів 

формувався переважно на основі власного аналізу теоретичного матеріалу, який 

подавався на той час у базових виданнях А. Фльорова, В. Марченкова, Е. Бреполя, 

що були доступні в обмеженій кількості [180; 114; 38]. Вагоме значення для 

зростання технологічно-технічного поступу у творчості художників-ювелірів мав 

великий досвід майстрів попереднього покоління, що тривалий час працювали на 

державних ювелірних підприємствах радянської країни. Відомо, що майстри-

попередники також набували фаховий досвід шляхом самоаналізу власних 

експериментальних формотворчих досягнень, які мали тверду традиційну 
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технологічну основу. Особливістю отримання вкрай важливої та корисної 

інформації, яка давала можливість ефективно працювати з дорогоцінними металами, 

коштовним камінням та іншими специфічними матеріалами, що є в основі 

традиційного ювелірства, була аналітична трансформація технологічно-технічних 

секретів, методів та принципів ведення роботи «від майстра до майстра». 

Узагальнення власних експериментальних аспектів у технологічній площині, 

активне впровадження до творчого процесу прогресивних ідей, переосмисленого та 

напрацьованого за численні роки досвіду попереднього покоління майстрів, які 

спеціалізувалися в різноманітних кваліфікаціях ювелірного мистецтва (модельєр, 

майстер з литва, монтувальник, закріпник каміння та ін.), вивело українських 

ювелірів на новий якісний етап розвитку. Оптимальне співвідношення традиційних 

методів та новаторських експериментальних чинників технологічного та творчого 

процесу загалом сформувало загальну концепцію розвитку новітнього українського 

ювелірства, що характеризується яскравими теоретично-практичними 

дослідницькими методами та сприяє народженню нових творчих форм реалізації 

потенціалу українських художників-ювелірів кінця ХХ століття. Усі ці аспекти 

виводять сучасне українське ювелірство на шлях ефективної адаптації до нових 

принципів роботи та трансформації у простір європейського ювелірного арт-ринку.  

Важливу роль у поступі ювелірства на межі ХХ–ХХІ ст. відіграло активне 

впровадження до художньо-виробничого процесу прогресивних технологій 

моделювання, монтування, кріплення каміння, а також креативних дизайнерських 

рішень у композиційних та формотворчих процесах, які давно набули популярності 

у світовому «art-jewellery». Зауважимо, що, як і в 80-х роках ХХ ст., професійне 

декоративне мистецтво, у даному випадку ювелірство, утверджувалося 

неординарними творчими особистостями, тому активізація творчих пошуків, 

експериментальні методи роботи з різноманітними матеріалами, специфіка 

пластичної мови, трансформуючись у новаторські форми декоративності, тим самим 

зазнають у цей період кардинальних змін та все більше наближаються до принципів 

авангардного мистецтва [183, с. 6]. Матеріально-технічні умови для практичної 

реалізації завдань дизайну та технологічних нововведень в українському ювелірстві 
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залишалися на експериментаторському рівні, що призводило подекуди до повного 

індивідуального процесу перетворення художньої ідеї в матеріал, починаючи з 

виготовлення майстром необхідного інструменту. Як і в ХVII–XIX ст., сучасні 

українські художники авторського ювелірства кожний витвір виконують 

індивідуально від початку й до кінця. В усіх технологічних операціях переважає 

ручна праця, де часто застосовують традиційні давньоруські ювелірні техніки [125, 

с. 23–26]. Сучасні українські майстри, подібно до своїх давніх предків, оперують не 

тільки художньо-естетичними якостями композиції, але й логікою принципів та 

методів ведення роботи, що ґрунтуються на рукотворності та ексклюзивності 

ювелірних виробів.  

Початок ХХІ ст. позначився ще активнішим розвитком авторського 

ювелірства, ніж попередній етап, де філософська глибина ідейно-образного начала 

слугувала основою архітектоніки ювелірного твору, а технологічні експерименти та 

використання нетрадиційних для ювелірства матеріалів (сталь, магніт, вугілля, 

волосся тощо) надало нової динаміки розвитку новаторських авангардних вирішень, 

що вирізняються фізичними та хімічними властивостями матеріалів, які у поєднанні 

утворюють незвичні композиційно-технологічні ефекти взаємодії між собою. 

Слід зазначити, що проблеми експериментальних пошуків широкої низки 

аспектів процесу виготовлення ювелірних творів, кожний художник-ювелір 

зазначеного періоду розв’язує в межах індивідуального стилю, що зумовлено 

відчуттям співзвучності попередніх та нинішньої епох. Застосування у творчості, 

окрім дорогоцінних металів та коштовного каміння, широкий спектр різноманітних 

матеріалів, таких як: дерево, шкіра, перли, коралі, художні емалі, інші нетрадиційні 

для ювелірства матеріали та поєднання їх з новаторськими методами роботи на 

основі класичних ювелірних технік дозволяють повною мірою відкривати явища 

композиційного та технологічного формотворення, що відтворюють відчуття 

нинішнього часу [183, с. 340–387]. 

Процес становлення та розвитку українського ювелірства в усіх його 

типологічних різновидах на початку ХХІ ст. досягає високого рівня, який, окрім 

художньо-образного сприйняття, дає змогу відтворити широкий діапазон 
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оперування найскладнішими технологічно-технічними прийомами, що завжди були 

в числі традиційних та класичних. Відродження таких традиційних ювелірних 

технік, як художнє лиття, гаряча емаль, гравіювання, карбування, чорніння, 

травлення, та синтезування їх з новаторськими ідеями формотворення надають 

свіжого відчуття традицій, проте в новій епосі розвитку ювелірства. У сучасному 

українському ювелірному мистецтві окреслюються нові специфічні принципи 

композиційного та технологічного формотворення, що характеризуються 

національними ознаками традицій українського декоративно-прикладного 

мистецтва, де представлено індивідуальні манери виконання ювелірних творів. Усе 

це дає підстави для утворення нових стилістичних напрямів українського 

ювелірного мистецтва. 

Відзначимо, що, як зазначалося вище, важливу роль у прогресивному поступі 

українського авторського ювелірства загалом та окремих художників-ювелірів 

зокрема відіграє творче спілкування та взаємообмін теоретичними та практичними 

напрацюваннями. Саме таке творче та ефективне спілкування відбулося завдяки 

організаторам та кураторам Всеукраїнської виставки «Квадра міні-метал» – 

художнику-ювеліру В. Хоменку та мистецтвознавцю Л. Пасічник. Проект 

репрезентувався в Національному музеї народного декоративного мистецтва у 

грудні – січні 2014–2015 рр., де було представлено багато оригінальних творів, що 

різняться за жанрово-стилістичними та формотворчо-технологічними 

характеристиками, проте які було гармонійно об’єднано в єдиному мистецькому 

просторі. Експозиція виставки віддзеркалила зріз розвитку українського ювелірного 

мистецтва на нинішньому етапі. Свій творчий доробок продемонстрували як вже 

давно визнані майстри-ювеліри, такі як: В. Хоменко, С. Вольський, Ш. Пержан, 

К. Кравчук, В. Балибердін, О. Бородай, так і талановиті художники молодшого 

покоління, що знаходяться в постійному пошуку власного авторського ювелірства, 

зокрема: А. Шерстюк, С. Дрокін, О. Гаркус, О. Івасюта, В. Крохмалюк, В. Лєсогор, 

О. Барбалат, М. Франко, О. Петрів та інші (рис. А 11; А 15; А 19; А 20; А 22; А 23; А 

7). Зазначена виставка утвердила, що «…авторське ювелірне мистецтво – особлива 

полісемантична сфера творчості, що виявляє невичерпні можливості художньо-
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технологічних підходів до створення мистецьких об’єктів у цій ділянці …» [264]. На 

виставці «Квадра міні-метал» було яскраво висвітлено сучасний стан і тенденції 

розвитку українського ювелірства, де виразно віддзеркалено «… нові естетичні 

погляди, експериментальні пошуки художників разом із використанням нетипових 

матеріалів, розкрити оригінальність образно-пластичних та технологічних вирішень. 

Твори художників відобразили потужний арсенал технологічних напрацювань та 

широкий діапазон як традиційних, так і нетипових ювелірних технік (мокуме гане, 

ювелірне кування тощо) [264]. 

З огляду на всі передумови, що виникли після падіння тоталітарної радянської 

системи, де приватне ювелірство було заборонене та переслідувалося 

законодавством, не випадково, окрім яскравих представників авторського 

ювелірства, утворюються колективи, які, прогресуючи, у майбутньому стрімко 

перетворюються на потужні ювелірні компанії. Серед учасників культуро-творчого 

процесу зазначеної галузі на головні позиції виходять ювелірні фірми, що 

вирізняються ексклюзивним виконанням ювелірних творів з використанням 

новаторських креативних конструктивно-формотворчих прийомів, де процеси 

взаємодії художньо-образної та технологічних складових утворюють композиційні 

концепції з глибокою філософією. Відзначимо, що активне суперництво в колі 

визнаних ювелірних брендів повною мірою стимулювало до появи на українському 

та світовому ювелірному арт-ринку нових творів високого мистецького рівня. 

Завдяки впровадженню нових сучасних технологій, перше десятиліття ХХІ ст. 

позначилося зростанням широкого кола приватних ювелірних підприємств, що 

здебільшого географічно займають всю територію країни. Таким чином, 

український ювелірний ринок за відносно короткий час наповнився великою 

кількістю ювелірних виробів різноманітного асортименту та широким діапазоном 

типологічної структури. Прогресивні та якісні форми застосування новаторських 

технологічних концепцій в українському ювелірстві, що спеціалізуються на 

тиражному виробництві, набули прагматичної значимості та вийшли на лідируючі 

позиції, проте художньо-естетичний рівень та якість виготовлення ювелірних 
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виробів не завжди відповідали високому рівню виготовлення та бажали бути 

кращими. 

Однак у загальній атмосфері творчості, серед ювелірних фірм тиражного 

виробництва останнього десятиліття ХХ ст. на ювелірному ринку країни 

з’являються компанії, де результати колективної праці набувають виразних 

художньо-образних та складних конструктивно-технологічних ознак, що не зовсім 

розраховано на масового споживача. Варто зауважити, що використання у 

виробничому процесі новітніх технологій, креативних дизайнерських підходів у 

розробленні моделі майбутнього ювелірного виробу призвело до активізації 

конструктивного творчого мислення художників, які активно почали вводити до 

своєї творчості різноманітні формотворчі інновації, розставляючи акценти на 

експериментальність. Такі ювелірні фірми все частіше звертаються до 

ексклюзивного виготовлення ювелірних виробів, що демонструють творчий 

характер продукту та заявляють про це на різних спеціалізованих ювелірних 

виставках. 

Успіхи в творчості українських художників-ювелірів різноманітного 

спрямування на зламі ХХ–ХХІ ст. підтверджують численні нагороди в різних 

номінаціях на багатьох спеціалізованих міжнародних і всеукраїнських виставках та 

вказують на початок формування в Україні власної ювелірної школи, що донині 

через історичні причини не мала передумов для системного розвитку. 

Вагому роль у розвитку сучасного українського ювелірства відіграла низка 

цікавих культуро-творчих проектів, а саме організація та проведення перших 

всеукраїнських конкурсів та виставок «Ювелір Експо-Україна». Нині це провідна 

міжнародна виставка ювелірних прикрас, яка є центральною та однією з головних 

галузевих фахових подій для всіх представників ювелірного ринку, що проходить 

двічі на рік: у травні та листопаді. Зазначена спеціалізована виставка висвітлює 

здобутки провідних художників і майстрів ювелірства та відкриває нові імена 

кращих фахівців ювелірної галузі з усіх регіонів країни та закордону. Виставка 

освітлює тенденції розвитку сучасного ювелірного мистецтва та ринку загалом, дає 

можливість ознайомитися з ексклюзивними авторськими роботами – як відомих 
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ювелірних компаній, так і майстрів авторського ювелірства. До плану роботи 

виставки входять: семінари, конференції, конкурси, презентації, покази ювелірних 

виробів та багато інших тематичних заходів, що відтворюють поступ українського 

ювелірства на сучасному етапі розвитку. Проведення першої національної виставки 

ювелірних виробів коштовних прикрас та аксесуарів «Ювелір Експо-Україна’99», 

яка була організована та проведена Київською міською державною адміністрацією, 

АТ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» та господарчою асоціацією 

«Діамант», стала значимою подією «... на яку довго чекали ювеліри, фахівці, 

мистецтвознавці, художники і просто цінувальники ювелірного мистецтва» [225]. 

Учасниками першої виставки стали відомі підприємства: ВАТ «Українські 

ювеліри», Вінницький завод «Кристал», Львівський, Одеський і Харківський 

ювелірні заводи, а також новоутворені молоді, але вже популярні творчі колективи, 

серед яких – тоді ще Ювелірне ательє «Лобортас» (нині КюД «Лобортас»), ювелірна 

фірма «Фіал +», ТОВ «Гаразд», ВТП «Ювелірсервіс» та інші майстри новітнього 

українського ювелірства [225, с. 25]. Зазначена виставка розкрила творчий потенціал 

та надала професійної цілеспрямованості, після неї були численні перемоги багатьох 

творчих колективів і ряду представників авторського ювелірства в різних номінаціях 

на щорічних спеціалізованих виставках, що відбувалися в Україні та за кордоном. 

Зробивши загальний аналіз ряду експозицій виставок «Ювелір Експо-Україна» 

доходимо висновку, що якість художньої виразності основного масиву ювелірних 

виробів середини першого десятиліття ХХІ ст. знижується та характеризується 

здешевленням продукту за рахунок полегшення ваги виробу завдяки інноваційним 

технологічним процесам масово-тиражного виробництва та методам спрощення 

конструкції виробу. Однак, усе ж існує окрема категорія ювелірних прикрас, де 

декларується індивідуальний підхід та принципи виготовлення виробів, що 

вирізняються цікавими художньо-образними ідеями та, трансформуючись у 

матеріалі, репрезентуються як ексклюзивні. Автори такої ювелірної продукції, як 

правило, систематично є активними учасниками творчих конкурсів, що проводяться 

в рамках Міжнародної виставки «Ювелір Експо-Україна», а також інших 

спеціалізованих форумів, де своєю творчістю представляють ту чи іншу ювелірну 
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компанію. Серед них нині вже визнані та утвердженні ювелірні фірми, такі як: 

Київський, Харківський, Білоцерківський ювелірні заводи; ювелірні компанії з 

м. Вінниці, де головні акценти в композиції робляться на вставках з діамантів: 

«Золотий Вік», «Аріста», «Алмаз Діамант», «Мальва», «Діадема», «Оникс», «Діам», 

«Кімберлі», «Прикраси», Ювелірний дім «Золотий Вік», Вінницький завод 

«Кристал»; ювелірні компанії з м. Харкова, що здебільшого спеціалізуються на 

виготовленні виробів зі срібла: «Брюс», «Агні», «Вік»; компанії-заводи з 

Краматорська: «Ювеліреліт», «Золото», «Укрзолото», «Імперія золота», Ювелірний 

дім «SA&GA», а також багато інших представницьких брендів зазначеної галузі, що 

виразно виділяються на українському ювелірному ринку [249]. 

Варто зауважити, що українські ювелірні компанії, які досягли певного 

фахового рівня, сформували власну специфіку виробництва, де відчутні акценти на 

виразність дизайнерського вирішення, пріоритети використання матеріалів, 

ефективне раціоналізаторське впровадження до технологічного процесу особливих 

методів роботи та інших чинників, що створюють імідж ювелірного бренду, як 

правило, вирізняються серед загального масиву українського ювелірства, які 

працюють за принципами колективної роботи. За специфікою ідеології принципів та 

методів роботи на початку ХХІ ст. ряд ювелірних фірм виокремлюються у 

традиційні для світового ювелірства форми функціонування, що мають виразні 

типологічні, технологічні, індивідуальні ознаки, тяжіють до утворення виразних 

художньо-образних концепцій та, як правило, формуються на певних стилістичних 

напрямах і локальних стилях. Серед них такі відомі нині бренди як: КюД 

«Лобортас» (м. Київ), Ювелірний дім «Дюльбер» (м. Сімферополь), Ювелірний дім 

«Кімберлі» (м. Вінниця), Ювелірний дім «Сова» (м. Київ), Ювелірний дім «Zarina» 

(м. Київ), Ювелірний дім «Оберіг» (м. Київ), Ювелірний дім братів Шуригіних 

(м. Київ), Ювелірний дім «Karpov&Karpova Jewellery» (м. Київ) та інші [97] (рис. Б 1 

– Б 112; А 29; А 30) (таб. 2.2). 

Зазначимо, що серед широкого кола українських ювелірних фірм можна 

виокремити та кваліфікувати зазначені компанії як «ювелірний дім» саме за чітко 

визначеною стилістикою, специфікою технологічних аспектів та ідейно-образною 
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системою. Так, в основі принципів роботи КюД «Лобортас» є художньо-

експериментальні методи роботи, де поєднання романтичних настроїв у художніх 

образах та авангардних технологічних ідей на основі традиційних ювелірних технік 

сформували власну стилістичну концепцію, а твори Ювелірного дому «Дюльбер» 

вирізняються традиційними техніками філіграні, скані, зерні, художніх емалей та 

кримськотатарськими мотивами, що є основними в системі стилізованих символів та 

знаків композиційних схем ювелірних виробів [260; 246]. Слід відзначити, що кожна 

ювелірна фірма, задекларована як «ювелірний дім», прагне до формування власних 

виражальних засобів, що визначаються специфікою використання матеріалів, які в 

синтезі з певними принципами та методами формотворення формують імідж 

ювелірної компанії. 

Вагоме значення у розвитку стилістики дизайну українського ювелірства 

відіграє «Всеукраїнський конкурс ескізів на кращий ювелірний дизайн», який 

щорічно проводиться в рамках міжнародної виставки «Ювелір Експо-Україна». Слід 

зауважити, що даний конкурс є певною рушійною силою для молодих художників, 

які генерують творче мислення та новаторські ідеї, спираючись здебільшого на 

традиції, що ідентифікують саме нашу країну. У дизайні ювелірних компаній, що 

продукують лінії ексклюзивних творів, усе частіше трапляються композиційні 

схеми, де в основі вміщено національний характер: орнаменти, мотиви, кольорова 

гама матеріалів, що застосовуються. Синтезуючи широкий діапазон різноманітних 

стилів з елементами національного звучання, сучасні художники ювелірних фірм, 

які працюють на широкий загал суспільства, знаходяться в активному пошуку 

«українського стилю», мають своє особливе місце в загальній концепції розвитку 

українського ювелірного мистецтва та репрезентують його не тільки в Україні, але й 

за кордоном. 

Також варто відзначити особливу роль Міжнародного конкурсу «Класичне 

ювелірне мистецтво ХХІ століття» (2013), що проводився за ініціативи та організації 

І. Лобортаса і де була надана можливість заявити про себе і про свій творчий 

потенціал як молодим, так і вже досвідченим художникам та майстрам українського 

ювелірства. Переможці конкурсу: ІІ місце – А. Примаченко, ніж «Ящериця» 
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(м. Київ); ІІІ місце розділили – М. Болдин, хрест «Плетення» (м. Новосибірськ), 

С. Романишин «Виноградна лоза» (м. Мілан), А. Кулигін, шаховий набір «Zorum» 

(м. Київ) [267]. Зазначений конкурс довів, що в сучасному українському ювелірстві 

спостерігаються активні пошуки нових стилістичних напрямів та різноманітних 

методів трансформування художньо-образних ідей у площину новаторського 

формотворення на основі класичних ювелірних технік. 

Висновки до розділу 2 

Період кінця ХХ – початку ХХІ ст. для українського ювелірного мистецтва 

був ознаменований новою сутністю принципів та методів творчого процесу, який 

формувався на основі експериментальних методів формотворення. Становлення 

нового аналітичного мислення вирізняється особливою активністю пошуків 

художньо-естетичних та філософських концепцій ювелірних творів, багатою 

палітрою художньо-образної та конструктивно-технологічної мови, що якісно 

вплинуло на розвиток новітнього українського ювелірства. Цей період 

характеризується виконанням ювелірних творів, де домінують виразність 

художнього образу, романтичні настрої, філософське осмислення організації 

процесу композиційного та технологічного формотворення. Зазначимо, що 

першорядними та основними ознаками ефективного поступу українського 

ювелірства на нинішньому етапі є формування індивідуального способу 

синтезування широкого діапазону різноманітних виражальних засобів у процесі 

виготовлення ювелірних творів. 

Аналізуючи передумови, що посприяли розвитку авторського ювелірства як 

самодостатньої галузі художнього металу в контексті декоративно-прикладного 

мистецтва, відзначимо, що, незважаючи на попередньо інформаційно-закритий 

мистецький простір, українське ювелірство кінця ХХ ст. частково формувалося під 

впливом європейського ювелірного мистецтва. Свідченням цього є ціла низка творів 

українських художників-ювелірів, що були створені в 90-х роках ХХ століття. 

Досліджуючи художньо-стильові особливості ювелірних творів цього періоду, 

можна провести паралелі з поступом авторського ювелірства європейських країн: 

Польщі, Чехії, Австрії та багатьох інших, де вектор розвитку ювелірства загалом має 
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аналогічний характер. Тенденції впровадження до формотворчих процесів 

нестандартних для ювелірства матеріалів (сталь, магніт, вугілля, каучук, волосся та 

інші) відкрили когорту ювелірів, які відзначилися своїми сміливими 

експериментально-творчими методами роботи. 

Важливим фактором у розвитку українського ювелірства нової доби було 

відкриття в 1960–70-х рр. відділів художнього металу в навчальних художніх 

закладах декоративно-прикладного спрямування у Львові, Вижниці, Косові, 

Ужгороді.  

Завдяки активній творчій позиції українських художників-ювелірів різних 

поколінь утворилася ціла плеяда митців, які систематично презентують новітнє 

вітчизняне ювелірство на престижних спеціалізованих всеукраїнських та 

міжнародних мистецьких форумах художнього металу. Новітнє українське 

ювелірство поступово набирає ознак, що глибиною філософського, національного 

звучання та фаховою компетентністю щодо технологічних аспектів ефективної 

експериментальності формує нові тенденції розвитку формотворчих процесів у 

контексті сучасного ювелірного мистецтва не лише України, але й Європи та Світу. 

Окрім представників авторського ювелірства, утворюються колективи, що, 

формують власну творчу позицію та стрімко перетворюються на потужні ювелірні 

компанії. Серед них на головні ролі виходять ті, які виділяються виготовленням 

ексклюзивних творів з використанням експериментальних та креативних 

конструктивно-формотворчих прийомів, де процеси взаємодії художньо-образної та 

технологічних чинників утворюють оригінальні філософські художні концепції.  

 Однак, бурхливий розвиток масово-тиражних технологій, що демонструється 

на щорічних форумах міжнародної виставки «Ювелір Експо-Україна», де 

здебільшого пріоритетними є не художньо-естетичні, а прагматичні цінності, усе ж, 

диктують свої умови, що позначилося на характері поступу українського ювелірства 

на межі ХХ–ХХІ століть.  
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РОЗДІЛ 3 

ТРАДИЦІЇ, ТВОРЧИЙ ПОШУК ТА ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ      

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРІВ МИТЦІВ КЮД «ЛОБОРТАС» 

 

Враховуючи широкий діапазон питань та низку чинників, що відображають 

творчу діяльність митців КюД «Лобортас» для об’єктивного та повноцінного аналізу 

художньої системи ювелірної компанії, слід виділити окремі аспекти, зумовлені 

традиціями, специфікою творчих пошуків та художньо-стильовими особливостями 

творів «лобортасівців», які є яскравими представниками новітнього українського 

ювелірного мистецтва на зламі ХХ–ХХІ століть. 

3.1. Етапи творчості митців КюД «Лобортас» 

З огляду на історичний фактор розвитку вітчизняного та зарубіжного 

ювелірства, зокрема поступу окремих творчих колективів та ювелірних компаній, 

які яскраво вирізняються в просторі світового арт-ринку, відзначимо, що успішність 

та функціонування представників творчого ювелірного процесу визначається 

виразною комплексною художньо-образною та конструктивно-формотворчою 

системою, яка складається з комплексу виражальних засобів та відображає 

загальний образ того чи іншого ювелірного бренду. Унікальність цього образу 

зумовлюється художньо-стилістичними манерами, принципами і методами роботи, 

ідеологією та свідомо розробленою стратегією творчого розвитку, як ювелірної 

фірми загалом, так і окремих творчих персоналій, що утворюють цілісний 

конструктивний механізм. Як наслідок, цей механізм продукує твори ювелірного 

мистецтва високого фахового рівня. Саме таким творчим утворенням нині є 

колектив КюД «Лобортас». 

Зауважимо, що КюД «Лобортас» – це ювелірна фірма, що, експериментуючи, 

працює в нових для ювелірного мистецтва напрямах, де в основі є власний стиль, 

який відображає духовний та естетичний світ нашого народу – «Романтичний 

авангард». Романтизм – це стан, властивий українській душі, завдяки йому ювелірні 

прикраси загадкові, витончені. Авангард вимагає постійного пошуку нової, 

прогресивної форми. Джерелом творчості ювелірної фірми є скарбниця світової 
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культури: мистецтво давніх греків, Боспорського царства, Візантії. У своїх роботах 

художники та майстри прагнуть продовжити традиції давніх золотарів, втілюючи їх 

у життя за допомогою сучасних технологічно-технічних та художньо-образних 

«ноу-хау» [183]. 

Роблячи перші самостійні кроки в ювелірному мистецтві, «лобортасівці», як і 

всі початківці, повинні були розробити власну стратегію і тактику досягнення 

поставленої мети. Спираючись на досвід майстрів світового значення – таких, як 

Фаберже, Картьє, Тіффані, було проаналізовано помилки та успіхи знаменитих 

колег та визначено власну тактику, що діє в даному випадку. Насамперед, Ігорю 

Лобортасу та колективу КюД «Лобортас» треба було довідатися, скільки років 

знадобилося невеликим ювелірним майстерням минулого, щоб вирости до рівня 

відомих ювелірних фірм. Світове визнання прийшло до Фаберже і Картьє лише 

після тридцяти років напруженої праці (причому п’ятнадцять з них було витрачено 

на набуття авторитету у власних країнах). Після таких наочних прикладів митці 

«Лобортас» не будували ілюзій і смиренно прийняли те, що процес власного 

становлення не буде швидким. Однак, з огляду на колосальний темп сучасного 

життя, можна було сподіватися на гарні результати, що вже з’явилися та, без 

сумніву, будуть з’являтися в найближчому майбутньому. Прикраси Фаберже і 

Картьє цінуються за те, що в них відображається великий потенціал справжнього 

мистецтва. Те саме намагається втілити і колектив КюД «Лобортас» у своїх роботах. 

Усупереч загальному прагненню заробляти на виробництві ювелірних виробів 

масового попиту, митці КюД «Лобортас» створють елітарні предмети мистецтва, що 

не знають аналогій у технічному виконанні. Безумовно, створення мистецтва – не 

найшвидше джерело доходу. З іншого боку, раціональний розподіл засобів тільки в 

цій області дає можливість прискорити процес формування свого стилю, ювелірної 

школи, відкриваючи перспективи для синтезу творчої думки і фінансових 

можливостей [157, с. 22]. 

Варто відзначити, що в досвіді попередників митці КюД «Лобортас» прагнуть 

відкрити те, що тільки окреслювалося в їхньому мистецтві, що не було ними цілком 

розкрито і реалізовано в проектах [157]. 
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Згідно із завданням даного дослідження, слід визначити та проаналізувати 

знакові етапи творчої діяльності зазначеної ювелірної компанії, які висвітлюють 

еволюцію фірмового стилю та окреслюють хронологічну карту поступу зазначеного 

колективу. 

Аналізуючи творчий поступ КюД «Лобортас» (з 1991 р. – донині), варто 

звернути увагу на специфіку еволюційних процесів концепції конструктивного 

механізму ювелірної фірми, що злагоджено працює по утвердженій технологічній 

карті, пройшовши певні ідеологічні етапи художнього та технологічного 

вдосконалення, вирізняється індивідуальними ознаками власного новоутвореного 

стилю «Романтичний авангард», що в даному випадку розглядається як локальний. 

Виходячи з цього, можна виділити три поступальні етапи організаційно-

творчих процесів, генерації художньо-образних та технологічно-технічних 

характеристик, що висвітлюють концепцію творчої ідеології та специфіку 

стилістичної архітектоніки митців КюД «Лобортас». 

Перший етап (1991–1997) позначився експериментально-дослідницькими 

пошуками моделі становлення та розвитку зазначеної ювелірної фірми, 

зорієнтованої на виробництво ексклюзивних ювелірних виробів, що 

характеризується звільненням від загально-масових стереотипів виробничого 

процесу та інтенсивного пошуку особливих форм функціонування творчого 

колективу. Цей період вирізняється формуванням особливого бачення принципів та 

методів роботи, визначення головних пріоритетів та основного спектру матеріалів, 

що використовуються в творчому процесі виготовлення ювелірних виробів. Також 

утверджується власна самосвідомість до згуртування навколо ідеї об’єднання в один 

повноцінний творчий механізм, що складається з кваліфікаційних сегментів 

розподілу художньо-конструктивних та технологічно-технічних операцій. 

Особливий інтерес цього етапу представляє той факт, що всі процеси скеровані не 

на розвиток масово-тиражного виробництва ювелірної продукції, а на ексклюзивні 

твори індивідуального художньо-образного характеру, що яскраво висвітлює творчі 

пріоритети художників-ювелірів КюД «Лобортас». У цей час відбувається процес 

становлення особливої ідеології формування творчо-конструктивних філософських 



83 

 

концепцій виконання ювелірних творів, що репрезентують українське ювелірство на 

світовому арт-ринку. 

Як зазначає І. Лобортас, початком творчої діяльності ювелірної фірми КюД 

«Лобортас» можна вважати 1991 р. коли компанія ще була зорієнтована на обробку 

ювелірного і синтетичного каміння та виробництво мельхіорової біжутерії. У цей 

період (1991–1992) створюється власне виробництво гранування коштовного 

каміння, а також виробництво ювелірних виробів, що проходить в активних 

пошуках ідеї формування загальної концепції творчого розвитку майбутнього 

відомого ювелірного бренду. У 1993 р. І. Лобортас як людина, яка знаходиться в 

постійному творчому русі та шукає зближення зі справжнім ювелірним мистецтвом, 

виступає ініціатором проведення першої національної виставки сучасного 

ювелірного мистецтва України і разом з президентом Києво-Могилянської академії 

В. Брюховецьким проводить виставку в липні 1993 р. в стінах цього навчального 

закладу. Це стає першою неординарною подією в новітньому українському 

ювелірному мистецтві та початком народження творчих ідей, які в наслідку дають 

цікаві результати. У 1994 р. створюються перші ексклюзивні роботи. Також цей час 

є початком співпраці з провідними українськими ювелірними фірмами. Проходить 

перше об’єднання двох провідних у країні компаній, де І. Лобортас виступає на 

позиціях засновника компанії «Фіал», яку було перейменовано на «Фіал +». За 

короткий період створюється перша в Україні колекція ексклюзивних коштовностей 

високого художнього рівня. 

У 1997 р. І. Лобортас залишає «Фіал +» та повністю присвячує свою діяльність 

створенню ексклюзивного сучасного ювелірного мистецтва світового масштабу. 

Спираючись на зразки та традиції світового ювелірного мистецтва, маючи на меті 

високі творчі пріоритети, він засновує власну ювелірну компанію «Лобортас» [260]. 

Другий етап (1997–2006) вирізняється утвердженням ювелірного ательє 

«Лобортас» на українському арт-ринку та новою фазою динамічного розвитку 

образно-ідейної концепції, побудованої на певних художньо-стилістичних 

принципах, спрямованих на виконання творів мистецького рівня. Тут позначилася 

важлива ознака поступу «лобортасівців», що характеризується стрімким 
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становленням та утвердженням головних характерних чинників стилістики 

ювелірної фірми «Лобортас», якими є: художньо-образне, конструктивне, 

архітектурне мислення, рафінованість ювелірних технік, інноваційні технологічні 

прийоми тощо. Одним з головних пріоритетів компанії «Лобортас» на той час є 

визначення ролі та місця зазначеної ювелірної фірми й українського ювелірства 

загалом у системі культурного та духовного життя не лише України, але й Світу. На 

даному етапі створюється низка ювелірних творів, серед яких: «Душа світу» (2006), 

«Лавра Небесна» (2006) та ін., що визначають і утверджують художньо-стилістичну 

архітектоніку компанії. Народження кожного нового ювелірного виробу поступово 

формує вектор поступу «лобортасівців» та окреслює концептуальні принципи 

побудови композиційних схем, утворюючи потужну базу технологічних методів та 

засобів формотворення. Цей період позначився інтенсивним впровадженням до 

творчого процесу яскравих художніх образів, зростанням креативності в 

технологічному плані, здатністю вміло синтезувати різноманітні мистецькі стилі, що 

привело до вироблення власних специфічних та характерних художньо-стильових 

ознак. 

Зауважимо, що тісний контакт художника й майстра, чітка підпорядкованість 

один одному повною мірою дозволила відчувати ідеологію та загальну творчу 

спрямованість ювелірної компанії «Лобортас». У процесі накопичення творчого 

капіталу загалом окреслилася технологічна карта створення ювелірних творів, а 

також принципи та методи ведення творчого процесу. 

Проаналізувавши історію розвитку і досвід відомих світових брендів 

«Фаберже», «Картьє», «Тіффані» та ін., митці ювелірного ательє «Лобортас» на чолі 

з І. Лобортасом визначилися в стратегії компанії та окреслили шлях створення 

колекції каблучок «Світ на долоні», яку самі лідери «Лобортас» визначають як 

«Третю новітню колекцію світового значення» та прирівнюють до 

всесвітньовідомих колекцій «Великодні яйця Фаберже» і «Магічні годинники 

Картьє» [260]. 

У подальшому розгортається плідна праця над створенням низки цікавих 

креативних проектів, організація та участь у перших Всеукраїнських конкурсах та 
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виставках «Ювелір Експо-Україна», де результатом активних творчих процесів є 

численні перемоги в різних номінаціях.  

Третій етап творчої діяльності колективу КюД «Лобортас» (2006 р.– донині) 

означений утвердженням та репрезентацією на світовому ювелірному арт-ринку 

нових креативних філософських концепцій, що вирізняються яскравістю 

художнього образу в синтезі з технологічними інноваціями. Склалася структурована 

система художньо-технологічних напрацювань, які виокремлюються в широкий 

спектр фахових якостей, притаманних лише митцям КюД «Лобортас». Зазначимо, 

що, завдяки напрацьованим унікальним індивідуальним манерам, відродження в 

новому звучанні давніх традиційних ювелірних технік, а саме гарячої емалі, 

гравіювання, різноманітних прийомів техніки кріплення коштовного каміння, 

методів експериментального поєднання різних технологічних процесів привело до 

значного розширення діапазону типологічної структури ювелірних творів, що 

виконуються творчим колективом КюД «Лобортас». 

Аналізуючи творчу діяльність митців КюД «Лобортас», можна стверджувати, 

що кожний етап еволюційного розвитку характеризується особливими принципами 

становлення та формування художньої системи зазначеної ювелірної компанії та 

високими творчими результатами, завдяки яким «лобортасівці» утвердили загальну 

концепцію та стратегію власного ювелірства в контексті новітнього українського та 

світового ювелірного мистецтва на зламі ХХ–ХХІ століть. Одним із головних етапів 

поступу «лобортасівців» можна вважати період, що вирізняється активними 

пошуками та введенням до творчого процесу низки яскравих художніх образів, 

експериментальних методів технологічно-технічного формотворення, поєднанням 

різноманітних світових мистецьких напрацювань та формуванням власної 

стилістики [99; 104; 105; 234]. 

3.2. Особливості формування та розвитку фірмового стилю 

«Романтичний авангард» 

З огляду на динамічний розвиток європейського та світового мистецтва 

поч. ХХ ст., незаперечним фактом є те, що мистецтво епохи модерну здійснило 

значний вплив на становлення, формування та творчий поступ українських митців 
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як зазначеного періоду, так і представників сучасної генерації художників та 

майстрів авторського ювелірства України постмодернізму та пост-постмодернізму, 

серед яких яскраво вирізняється КюД «Лобортас» [211]. Як зазначалося, це 

українська ювелірна фірма, творче становлення якої повною мірою відбулося на 

кращих зразках світового ювелірного мистецтва періоду модерну, зокрема творів 

Фаберже, Маршака, Лаліка, Тіффані, і яка вже протягом трьох десятиліть є одним із 

фарватерів ювелірної царини України, упевненою творчою ходою прямуючи вперед 

і представляючи молоду українську державу на світовій арт-арені [117]. 

Як зазначає доктор мистецтвознавства, професор ЛНАМ Р. Т. Шмагало у 

передмові до ексклюзивної трилогії «Енциклопедія художнього металу. Художній 

метал України ХХ – ХХІ ст. : «Упродовж ХХ ст. декоративно-ужиткове, як і 

мистецтво металу загалом, переживало бурхливе збагачення звичайної системи 

видів, формотворчих рішень, розмивання видових меж, творчий полістилізм. 

Художній метал розвинувся на перехрестях традицій і авангарду, народного і 

професійного, функції та образотворення [209, с. 7]. Як і інші представники 

ювелірства України кінця ХХ ст., «лобортасвівці» в контексті технологій 

художнього металу активно впроваджують у творчий процес сміливі 

експериментальні формотворчі вирішення, що стають основою цілісних художніх 

концепцій та поступово формують нові локальні стилістичні напрями.  

Аналізуючи загально-історичні мистецькі процеси, митці КюД «Лобортас» не 

лишаються осторонь від загальних світових тенденцій, що мають місце у 

декоративно-ужитковому мистецтві, зокрема в українському ювелірстві. 

«Постмодернізм 1970 – 2000 років увів до світу індустрії культ примітивізму, моду 

на стилістичну еклектику, захоплення елементами, які перемішені, а не 

«чистокровні», компромісні і неоднозначні. Нова епоха прихильно, хоча й іронічно, 

сприйняла кітч, культуру реміксу, рутину і банальність» [ 191, с. 10]. 

Обираючи в пріоритети експериментаторство та художньо-технічну 

довершеність у формуванні власної стилістики, художники та майстри КюД 

«Лобортас» уміло оперують власним творчим процесом, де «… критерії художнього 

твору, його мистецьких вартостей за законами краси залишаються актуальними і 
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першочерговими при оцінці декоративно-ужиткового мистецтва і на початку ХХІ 

ст.» [209, с. 8].      

Варто відзначити, що в наслідку творчих трансформацій, експериментальних 

мистецьких поєднань та активного руху в напрямку оригінальних художньо-

образних та технологічно-технічних синтезувань, митці означеної ювелірної 

компанії наприкінці останнього десятиліття ХХ ст. впевнено вийшли на власні 

художньо-стилістичні позиції. За твердженням З. Чегусової: «Працюючи у 

ювелірній справі – найбільш мінливому та залежному від моди виді ужиткового 

мистецтва, лобортасівці ніколи не зраджують себе в пошуках мови ,,великого 

стилю”, який вони формулюють як ,,романтичний авангард”» [61, 925]. Будучи 

лідером культурно-мистецьких процесів на теренах молодої країни, митці КюД 

«Лобортас» декларують нове бачення у розвитку сучасного українського ювелірного 

мистецтва в контексті визнаних світових імен та формують власні принципи та 

методи народження творів високого мистецького рівня. Також стверджується: 

«Протягом останнього десятиліття в Україні відбувається становлення національної 

школи мистецтва, у тому числі в золотій і срібній справі. На тлі розвитку 

полістилізму активізуються пошуки високого ,,українського стилю”, і роль 

Ювелірного дому ,,Лобортас” у цьому процесі є дуже важливою» [61, 926]. 

Слід зауважити, що саме визначення власного стилю «Романтичний 

авангард», що сформований та успішно розвивається художниками-ювелірами КюД 

«Лобортас», завдяки синтезу креативних художніх ідей, а також їх майстерному 

втіленню в матеріалі, вказує на обрані пріоритети творчого колективу. Як 

зазначалося вище, романтизм – це стан, що відображає характер слов’янської душі, 

додаючи ювелірним прикрасам витонченості, ніжності та ліричності, – натомість 

авангард передбачає постійний пошук та розвиток нових методів прогресивного 

формотворення. Як сама поява та діяльність митців КюД «Лобортас», так і стиль, 

створений у стінах цього закладу – це своєчасні та яскраві явища в новітньому 

українському ювелірному мистецтві. Варто відзначити, що особливо важливо – 

«лобортасівці» намагаються активно впливати на весь мистецький простір 

ювелірства України, залучаючи багатьох художників та майстрів до шляхетного 
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суперництва, що, відповідно, сприяє формуванню національної школи ювелірного 

мистецтва [63]. 

 «Романтичний авангард» – локальний стиль, утворений у процесі творчих 

експериментів художників та майстрів КюД «Лобортас», що є феноменом сучасного 

українського ювелірного мистецтва, вміщуючи в собі поєднання неоднозначних, 

деякою мірою суперечливих термінів, які в наслідок синтезування відкривають 

новітню сторінку українського авангарду. Тенденції пошуку нових форм вираження, 

художніх засобів та технологічно-технічних процесів, що в 90-х рр. ХХ ст., набули 

яскравої та багатогранної мови вилилися у напрям, який дає підстави вважати його 

окремим локальним стилем, сформований «лобортасівцями» на основі зразків 

світового та європейського модерну. 

Стилістика «лобортасівців» є відображенням усіх набутих людством 

мистецьких напрацювань у сучасному баченні та реалізації творчих проектів з 

використанням великої кількості золота, срібла, коштовного каміння, а також 

широкого діапазону різноманітних матеріалів, що продиктовані задумом 

художників-ювелірів означеного творчого колективу. Саме змішуванням та 

єднанням понять «романтичний» та «авангард» творцями КюД «Лобортас» 

досягається поставлена мета – утворення новітньої виражальної форми виконання 

ювелірного виробу.  

Принципи утворення нового локального стилю «Романтичний авангард» з 

самого початку базувалися на використанні законів та прийомів архітектурного та 

інженерного мислення побудови майбутнього ювелірного твору, засобів контрасту 

об’ємів та силуетів, а також ритміки основних та другорядних частин композиції. Як 

і для стилю модерн, тут є характерним введення до сюжетної лінії композицій 

міфологічних персонажів, алегоричних мотивів, а також художніх образів, що вже 

виступали в головних ролях інших видів мистецтва. Так, до прикладу ідея каблучки 

«Царівна Лебідь» (2011) (рис. Б 6) народилася під враженням опери Римського-

Корсакова «Казка про царя Салтана» та живописної композиції М Врубеля «Царівна 

Лебідь» (1900), автор якої також надихнувся зазначеним музичним твором. Завдяки 

креативному мисленню художників, дизайн каблучки та композиційна схема є чітко 
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лаконічними з гостро вираженим архітектурним та інженерним підходом мислення, 

що яскраво відображає основні якості «Романтичного авангарду». Зазначеному 

стилю притаманні акценти на символічність, таємничість, загадковість внутрішньої 

ідеї побудови ювелірних творів, які є своєрідними зашифрованими знаками 

одвічних цінностей українського та інших народів. 

Як і український модерн, що сформувався у важких соціокультурних умовах, 

стиль, створений митцями КюД «Лобортас», своїм корінням іде в часи пізнього 

українського романтизму. У творчості «лобортасівців» однозначно сформувалися та 

розвиваються лірико-філософські осмислення українського й світового суспільства 

та ідентифікації культурних явищ українського народу в контексті світового 

мистецького та культуро-творчого процесу. Новоутворений стиль «лобортасівців», 

подібно до українського авангарду, базувався на світових та європейських зразках 

творів мистецтв, не втрачаючи при цьому національних ознак. Тут яскраво звучить 

філософія українського фольклору у скульптурних композиціях «Сорочинський 

ярмарок» (2010), використовується сакральна тематика давньоруських ікон, 

переосмислена та опрацьована в новому філософському ключі – «Богородиця. 

Благодатне небо» (2012), традиційна українська народна орнаментика в серії 

емалевих композицій «Український авангард», «Чумацький шлях», «Коломия» 

(2011), давньоруська «фініфть» у скульптурній композиції «Надбання» (2010), 

відродження техніки «монетного гравіювання» у ювелірній скульптурі «Всесвіт» 

(2006) та багато інших художньо-образних та технологічно-технічних прийомів, які 

ідентифікують та визначають високий мистецький рівень сучасного українського 

ювелірства (рис. Б 103; Б 104; Б 105; Б 106; Б 23; Б 24; Б 89; Б 86). 

Вивчаючи історію, культуру, релігію свого народу від витоків до сьогодення, 

художники та майстри КюД «Лобортас» і створена ними власна стилістика, 

сприяють піднесенню культурного самоусвідомлення українського народу в 

контексті світового мистецького та культуро-творчого процесів. Як і представники 

«романтизму», «лобортасівці» намагаються сприймати ювелірний твір у якості 

засобу осягнення історії нашого народу та людства загалом, способу філософії 

життя, що відтворюється за допомогою реалістичних персонажів, історичних 
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архетипів, застосовуючи мову алегорій у синтезі з високо віртуозним майстерним 

виконанням, де технологічно-технічні засоби виразності відіграють чи не головні 

ролі, підносячи ювелірні твори на щаблі високого мистецтва. Однією з головних 

ознак «Романтичного авангарду» стає пізнання буття наших предків у широкому 

значенні (історія, релігія, мистецтво, культура) та пошуки відтворення художньо-

образної сутності за допомогою креативних технологічно-технічних процесів 

формотворення. Застосовуючи інновації у вирішення технічних прийомів, 

«лобортасівці» мають на меті відродження класичних ювелірних технік, які при 

цьому завжди звучать сучасною мовою. У процесі творення унікальних ювелірних 

творів, подібно до майстрів Фаберже, учнями якими себе вважають «лобортасівці», 

сміливо втілюються авангардні ідеї, що нині не мають аналогій у сучасному 

ювелірстві. 

Особливості ефективного творчого поступу митців КюД «Лобортас» у тому, 

що вони не обмежуються в одному напрямі, постійно знаходяться у пошуках 

«нового стилю», уміло поєднуючи в творах ювелірства різні напрями та вже 

утверджені стилі, технологічні процеси, які впродовж століть існували й 

розвивалися паралельно і були не сумісні в процесі виготовлення одного ювелірного 

виробу або ж могли перебувати в окремому технічному поєднанні. 

Експериментуючи, «лобортасівці» досягають високих мистецьких результатів, 

неймовірних ефектів кольорових поєднань емалі та гравіювання металевих 

перегородок, віртуозної графічної лінії «монетного гравіювання» в скульптурних 

композиціях, винахідливого кріплення великої кількості діамантів на об’ємних 

площинах та багато інших креативних технологічно-технічних нюансів, які 

збагачують новоутворений стиль. До прикладу, у скульптурній композиції «Політ 

мудрості» інноваційним методом закріплено велику кількість діамантів, що стало 

рекордом України (2012 діамантів, срібло, золочення, родирування, смарагд, 

нефрит, 2012р.) [188] (рис. Б 91). 

Аналізуючи особливості творчого поступу колективу митців КюД «Лобортас», 

зазначимо, що зародження локального стилю «Романтичний авангард» відбувалося 

завдяки потужному потенціалу творчої свободи особистостей зазначеного 
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колективу, великому бажанню дослідити світову скарбницю ювелірного мистецтва, 

об’єднати всі найкращі досягнення ювелірства в ефективний арсенал художньо-

образних та технологічно-технічних теоретичних знань і практичного фахового 

досвіду, який виокремлюється в нову мистецьку площину сприйняття сучасного 

українського ювелірного мистецтва. Відродження традиційних ювелірних технік та 

їхнє інноваційне застосування, експериментальні трансформації технологічно-

технічних акцентів у формотворчих процесах свідчать про чітке бачення творчих 

позицій «лобортасівців», що ґрунтуються насамперед на яскравому художньому 

образі та обігруються всіма необхідними засобами творення ювелірного виробу 

[166]. 

Зазначимо, що передумовами зародження власної стилістики «лобортасівців» 

слугувало відкрите поле до відродження давніх класичних ювелірних технік: 

гравіювання, гарячої емалі, художньої обробки і кріплення коштовного каміння та 

багатьох інших виражальних засобів. Акумулювання потужного арсеналу всіх 

технологічно-технічних процесів, дослідження й грамотне застосування їх, 

враховуючи якість матеріалів та необхідність як засобу композиційного 

формотворення, сформувало нове звучання ювелірних творів та стиль загалом. 

Враховуючи несистемність розвитку українського ювелірного мистецтва, поява 

авангардного інноваційного мислення, що ґрунтується на традиціях кращих зразків 

ювелірства та синтезується з романтичними художніми образами, створення 

композицій, які є відтворенням філософських сюжетів, що доносяться до глядача в 

реалістично-алегоричній формі, можна стверджувати, що творчість «лобортасівців» 

та створений ними стиль відіграють велике мистецьке значення в контексті 

українського ювелірного мистецтва поч. ХХІ ст., де вирізняються чіткі пріоритети 

синтезування всіх найкращих напрацювань світового ювелірства. 

Відзначимо, що художники та майстри КюД «Лобортас» свідомо 

досліджували творчість ювелірних фірм Фаберже, Маршака, Лаліка, Тіффані, 

Картьє, Бучелатті та інших визначних представників ювелірства світового рівня, де 

за основу своїх стилістичних принципів завжди бралися класичні ювелірні техніки 

ХІV–XVI століть. Аналогічно великим майстрам, «лобортасівці» відроджують 
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традиційні техніки та завжди надають їм креативного інноваційного значення, 

роблять їх візитівками своєї творчості («монетне гравіювання», гаряча емаль), що 

надає стилістиці класичної естетики. 

Ключовою особливістю новоутвореного локального стилю стало застосування 

великої кількості коштовного та напівкоштовного каміння, креативне кріплення 

якого у ювелірних виробах є окремим творчим акцентом «лобортасівців». 

Кольорова гама ювелірних творів завдяки поєднанню золота, срібла та 

різноманітного кольорового каміння здебільшого є поліхромною, проте завжди 

делікатно виваженою та художньо довершеною [260]. 

Відзначимо, що увага колективу художників-ювелірів зосереджена на 

впроваджені специфічних принципів художньо-конструктивного мислення, що 

формують фірмову стилістику та виділяють КюД «Лобортас» як ювелірну компанію 

з власними характерними ознаками локального стилю, що активно розвивається. 

Уже на початку першого десятиліття ХХІ ст. було закладено твердий фундамент  

ексклюзивної стилістики, що проявляється завдяки злагодженій роботі провідних 

художників та майстрів означеного колективу. Самобутність нового стилю 

«лобортасівців» визначається сміливими експериментаторськими конструктивно-

формотворчими процесами, що ґрунтуються на традиційних ювелірних технологіях 

та романтичних художніх образах. 

Художньо-стилістичний аналіз ювелірних творів митців КюД «Лобортас» 

різних років (з 1991 р. і донині) окреслює вектор творчої еволюції фірмової 

стилістики від алегорично-образних стилізованих композицій ювелірних прикрас до 

об’ємно-пластичних ювелірних виробів інтер’єрного призначення, використовуючи 

принципи складових художніх ознак романтизму та авангарду. 

Важливим фактором якісного поступу фірмового стилю «лобортасівців», який 

слід відзначити, є наявність яскраво виражених організаційних якостей у засновника 

та ідейного лідера зазначеного ювелірного Дому Ігора Лобортаса, який є основним 

генератором художньо-образних та формотворчих ідей, що ефективно об’єднує 

технологічні концептуальні ланки з творчих фахівців різних ювелірних кваліфікацій 
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високого класу, які працюють за принципами синхронності художньо-

конструктивного мислення на основі архітектурних та інженерних законів. 

Багатогранна мова об’ємно-пластичних рішень майстрів зазначеного 

колективу зазвучала в низці концептуально-сюжетних ліній ювелірних 

скульптурних творів, що вирізняються високою культурою художнього та 

технічного виконання. Прикладом цього стало створення вже згаданих масштабних 

ювелірних проектів «Душа світу» (2006) та «Лавра Небесна» (2006), які можна 

вважати одними з перших новітніх українських ювелірних шедеврів, що зайняли 

гідне місце у світовій культурній скарбниці творів ювелірного мистецтва [4] 

(рис. Б. 83; Б 84). Ці «ювелірні симфонії», як визначає їх І. Лобортас, стали певною 

мірою початком інтенсивного впровадження до творчості колективу великих 

концептуальних проектів скульптурного ювелірства з використанням широкого кола 

виражальних засобів технологічно-технічного характеру, інженерних прийомів 

механічного конструювання основної форми композиції. Таким чином, митцями 

КюД «Лобортас» утверджуються тенденції до синтезування художньо-естетичних 

якостей з елементами інженерно-механічних конструкцій, що мають 

функціональний зміст у композиції та є своєрідними акцентами в загальній 

архітектоніці ювелірного твору. Такі творчо-експериментальні методи роботи 

можна вважати одними з основних принципових ознак фірмового стилю, які якісно 

вплинули на специфіку поступу творчості зазначеного колективу. Зазначимо, що 

інтелектуальний потенціал, висвітлений комплексом індивідуальних художньо-

образних ідей творчих лідерів ювелірної компанії, вплинув на розвиток 

скульптурного ювелірства «лобортасівців», що вирізняється алегоричними 

метаморфозами широкого тематичного діапазону. Різноманітні тематичні мотиви 

позначені високою художньо-образною стилізацією та технологічно-технічним 

феноменальним вирішенням завдання. У скульптурних зображеннях відчутно 

поглиблюються національні риси, що сприяють популяризації та пізнання 

давньоруської та української історії, культури, народних традицій, утвердження 

образів історичних національних героїв та фольклорних персонажів (скульптурні 

твори: шахи «Боспорські походи» (2006), «Надбання» (2009), «Георгій Переможець» 
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(2010), серія композицій «Сорочинський ярмарок» (2014) та інші) (рис. Б 86; Б 87; 

Б 88; Б 89; Б 93; Б 103; Б 104; Б 105; Б 106). 

Опанування нових засобів художньої виразності шляхом систематичних 

експериментів сприяло формуванню бази технологічно-технічних характерних 

ознак стилістики «лобортасівців». Це вивело на новий рівень концептуальної 

творчості митців КюД «Лобортас» та утворення окремих видів типологічних груп, 

які відзначилися синтезуванням напрацьованих технічних прийомів і 

вдосконаленням формотворчих процесів, що утворюють ексклюзивну архітектоніку 

та ґрунтуються на архітектурних принципах побудови композиції. Слід зазначити, 

що в ювелірних творах «лобортасівців», які завжди вирізняються досконалим 

технічним виконанням та оригінальністю художньої мови, відчувається 

прогресивний розвиток та збагачення художньо-стилістичних ознак, що яскраво 

позначилося утворенням широкого концептуального ряду. Спостерігається значне 

розширення типологічної структури виробництва та залучення до творчого процесу 

спеціалістів різних кваліфікацій, необхідних для концептуального вирішення того 

чи іншого завдання. За визначенням керівника творчого колективу, основна ознака 

«класичного ювелірного дому» – це утворення повного асортименту ювелірних 

творів, якими вирізняється ювелірне мистецтво на нинішньому етапі розвитку. «Ми 

створюємо практично все, що є у світі ювелірів», – стверджує І. Лобортас [242]. 

Репрезентація ювелірних творів та низка перемог у різних номінаціях на 

престижних міжнародних та всеукраїнських спеціалізованих виставках швидко 

підносять творчість митців КюД «Лобортас» на високий рівень світового 

ювелірного мистецтва. Народжуються цікаві новаторські технологічно-технічні ідеї, 

які у своєму поступі формують ідеологію інноваційної концепції формотворення. 

Завдяки впровадженню до творчого процесу технологічних нововведень, на зразок 

«мікроемалей», синтезування різноманітних технологічних операцій та ювелірних 

технік, утворюються феноменальні явища в контексті українського та світового 

ювелірства. Прикладом цього є серії каблучок «Етнічні узори», «Світ навколо нас», 

«Вишиванки» тощо [260] (рис. Б 25; Б 26; Б 31). 
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Одним із вагомих чинників прогресивного розвитку стилістики 

«лобортасівців» є прагнення до досягнення результатів, які б втілювали у собі 

виразні ексклюзивні художні ознаки, що застосовуються у творчих концепціях 

створення ювелірних предметів. Такими є розробка композиційних схем низки 

творів, де в основі ідеї дизайнерського вирішення – рекордні показники за кількістю 

закріпленого коштовного каміння. Так, створенням каблучки «Танець ангела» 

(2006), де закріплено 837 діамантів, було відкрито групу ювелірних творів КюД 

«Лобортас», зафіксованих як рекорди за найбільшою кількістю закріпленого 

коштовного каміння. Як зазначалося, засвідчення першого такого рекорду – 

каблучки «Танець Ангела» – відбулося в інформаційному агентстві «Оглядач» 

м. Київ. Продовжили цей перелік рекордів: каблучка «Царівна Лебідь» (2011), де 

закріплено 2525 діамантів (рекорд світу, зафіксований у Книзі рекордів Гіннеса, 

2011 р. ), ювелірна симфонія «Сокіл» (2013), де закріплено 11500 діамантів [260] 

(рис. Б 5; Б 6). 

Генерування експериментів, що ґрунтуються на засадах архітектурного та 

інженерного мислення, вміщення до загальної художньо-образної концепції 

ювелірних творів технологічно-технічних фахових секретів виразно окреслює 

вектор творчого поступу «лобортасівців», стратегічно та ідеологічно споріднений до 

принципів і методів роботи Карла Фаберже, а також його концепції фірмового 

стилю [166]. 

Таким чином, у митців КюД «Лобортас» утверджується нова стратегія 

формування концепції створення творів, що претендують на статус високого 

ювелірного мистецтва світового рівня. Як декларує І. Лобортас: «Класичний 

ювелірний дім – це не просто майстерня, а швидше завод з виробництва шедеврів. 

Він виникає далеко не в кожній країні і не в кожному сторіччі» [242]. Також 

очільник ювелірної компанії сподівається, що ексклюзивна та експериментаторська 

творчість КюД «Лобортас» принесе визнання не лише йому, але й усій Україні [102; 

103]. 
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3.3.  Архетипи як основа художнього образу у творчості митців КюД 

«Лобортас» 

Нині в розвитку сучасного українського ювелірного мистецтва помітно 

виокремлюється історико-культурна тематика, що є твердим підґрунтям для 

побудови художньо-образних концепцій ювелірних творів. Однак слід зазначити, 

що фабричне ювелірне виробництво, у якому застосовуються тиражні технології і 

яке зорієнтоване на масового споживача, не завжди готове до ґрунтовних 

тематичних трактувань та побудови складних композиційних сюжетів. Тому ця роль 

відводиться ювелірним фірмам, принципами роботи яких є рукотворність та 

прогресивний ріст технологічно-технічних інновацій. Саме такою фірмою є КюД 

«Лобортас», митці якої своєю активною творчою позицією постійно намагаються 

впливати на весь простір та стан розвитку сучасного українського ювелірного 

мистецтва.  

Вагоме місце у формуванні власної стилістики у творчості митців КюД 

«Лобортас» займає саме роль архетипів у народженні мистецького твору. Це 

основний стрижень, що повинен бути майстерно обіграний різними засобами 

композиційного формотворення з урахуванням технологічно-технічних прийомів та 

застосуванням відповідних матеріалів. Одним із головних першозавдань під час 

створення мистецького твору «лобортасівців» є цікава творча ідея, яка завжди у 

своїй основі несе праджерело – архетип. «Архетип – це стала культурна форма, 

структурні елементи колективного несвідомого, які лежать в основі 

загальнокультурної символіки, сновидінь, казок, міфів» [206]. Утворюючи основний 

зміст ювелірних творів «лобортасівців», архетипи тим самим слугують твердою 

основою для розвитку художньо-образної ідеї твору. Враховуючи широкий діапазон 

світової та української міфології, історичної, релігійної, а також культурної 

спадщини, утворюється ряд тематичних ювелірних композицій, де різноманітні 

архетипи, окрім віртуозного технологічно-технічного виконання виробу, беруть на 

себе чи не головну увагу. Архетипи як інформаційне праджерело містять у собі 

своєрідну систему знаків, символів, на яких і ґрунтується художньо-образна 

архітектоніка ювелірних творів «лобортасівців». Тому аналізування ролі та значення 
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архетипів є важливою ланкою у повноцінному дослідженні складових 

композиційного формотворення мистецтва «лобортасівців». 

Як зазначалося вище – джерелом творчості означеної фірми є скарбниця 

світової культури, тому широкий спектр власне архетипів і є основою художніх ідей 

«лобортасівців». Архетипи є однією з найважливіших складових у творчих 

інтерпретаціях «лобортасівців». Усі творчі ідеї є праобразами майбутніх ювелірних 

творів, де в центрі композиційного формотворення на перших планах – історичні, 

міфологічні чи сакральні художньо-образні концепції. Велику увагу приділяють 

стилізації та декоруванню символів та знаків, що відіграють важливе значення у 

поясненні змісту архетипів [155]. 

Слід зазначити, що в творах «лобортасівців» досконало відтворюється зміст, 

сюжетна лінія, та роль обраного архетипу в тій чи іншій композиційній постановці. 

В основі загальної концепції формотворення архетипи виконують роль змістовного 

модуля художньо-образної архітектоніки ювелірного твору, слугують образами і 

символами своєрідного культу християнської релігії, історичних чи міфічних героїв. 

Вагоме місце архетипи міфологічних, історичних, сакральних та інших 

тематичних концепцій займають у творчості багатьох відомих українських 

художників-ювелірів з різних регіонів України. Тут можна провести паралелі 

композиційного формотворення між творами кабінетного характеру, де 

відтворюється справжня драматургія художніх образів майстрами КюД «Лобортас» 

та ювелірними композиціями «самостійних» авторів: О. Мірошнікова (м. Миколаїв 

Львівської обл.), Ю. Грешкова (м. Одеса), А. Вольського (м. Славута Хмельницької 

обл.), В. Ваньковича (м. Київ), вливання до композиційного сюжету солярних знаків 

та символів в алегоричних творах «лобортасівців», що виконані в техніці гарячої 

емалі, та композиціями в різних техніках ювелірства: О. Барбалат (м. Київ), 

О. Гаркуса (м. Косів Івано-Франківської обл.), К. Кравчука та Ш. Пержана 

(м. Чернівці); композиції рослинної тематики: С. Вольського (м. Львів), Н. Манзенко 

(м. Сімферополь), О. Дюпре (м. Кривий Ріг) та багатьох інших представників 

авторського ювелірства [159] (рис. А 21; А 23; А 20; А 19; А 15). Треба відзначити, 

що, незважаючи на різні принципи та методи формотворення, своє бачення у 
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вирішенні технологічно-технічних завдань, усіх вищезгаданих ювелірів об’єднує 

єдине прагнення відтворити ключову роль у художньо-образній концепції, де в 

основі закладені культурно-історичні традиції українського чи іншого народу, 

самобутність та самоіндефікація, які розкриваються завдяки означеним архетипам. 

Прагнення до самоіндефікації в ювелірних фантазіях митців КюД «Лобортас» 

походить із глибокого вивчення історії та культури наших предків. Це і хрещення 

Київської Русі, і Запорізька Січ, і боротьба українського народу за незалежність, а 

також лірика, яка сплетена з поезії, музики, живопису та багатьох інших цікавих 

сторінок української і світової культури та історії. 

Основу духовного життя українського народу утворює досвід, який 

передається від минулих поколінь нащадкам і є сукупністю архетипів, що 

народжують цілі концепції композиційних формотворчих процесів «лобортасівців». 

Архетипи проектуються в масштабні формотворчі проекти, обіграючи ідею 

народження ювелірного твору, де головною цінністю є культурно-історична 

приналежність українського народу до загального світового соціуму. Тут можна 

стверджувати, що «лобортасівці» повною мірою оперують всіма скарбами 

української історичної та культурної спадщини. 

У творчості митців КюД «Лобортас» українські архетипи виступають в ролях 

символів у міфах, легендах, релігійних образах, фольклорних традиціях, історичних 

персонажах і є узагальненням своєрідного багаторічного архіву культурно-

історичного досвіду наших знаменитих пращурів. 

Широкий асортимент унікальних ювелірних творінь «лобортасівців» 

вирізняється різножанровими композиціями духовного та релігійного змісту, що 

естетично впливають та вносять гармонію до внутрішнього світу людини, а також 

тематичними колекціями, наповненими філософським, історичним чи містичним 

змістом.  

Доволі часто саме історичні архетипи беруться в якості джерела творчості. 

Зокрема, ідеєю для композиції шахів «Боспорські походи» (2006) слугували 

історичні події, а саме – війни українського козацтва з Туреччиною. Праобразом 

білого короля став легендарний козацький гетьман початку XVII століття Петро 
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Конашевич-Сагайдачний. Праобразом чорного короля став його суперник – султан 

Османської імперії. Головним задумом, що вплинув на характер твору, є своєрідна 

драматургія, обіграна властивістю обраних матеріалів: срібла, кольорового каменю, 

дерева та технологічним ноу-хау – синхронізованою механікою електричної 

системи, а також декоративно-пластичною стилізацією. Персонажі композиції, 

виконані способом лиття та гравіювання, виступають фігуративними елементами 

загальної концепції твору. Пластика формотворення фігурок шахів відображає 

інтерпретацію скульптурної мініатюри театралізованого характеру, що об’єднується 

єдиною сюжетною лінією. Тематичне навантаження композиції підкреслюється 

фундаментальною конструкцією основи столу, що виконана у вигляді трактування 

книги та колеса історії. Версія шахів від КюД «Лобртас» цікава тим, що має 

синхронізовану механіку та електричну систему для розміщення «битих» фігур чи 

всієї партії. У процесі гри та після її закінчення вони повністю ховаються в середину 

столу. Уся ця унікальна система механіки й електроніки компактно розміщується в 

невеликому об’ємі. Шахове поле виготовлене з рідкісного світлого та звичного 

темно-зеленого нефриту. Завершує композицію шахового поля орнамент по типу 

флорентійських мозаїк з тигрового та соколиного ока. З нефриту двох кольорів та 

такої самої мозаїки виготовлено й підставки під фігурки. Робота по створенню шахів 

велася паралельно трьома колективами протягом більше двох з половиною років. 

Над роботою на різних етапах працював 21 майстер [260] (рис. Б 87; Б 88). 

Враховуючи, що українська культура пройшла великий шлях формування, 

становлення та розвитку від найдавніших часів Київської Русі до сьогодення, на неї, 

безперечно, впливали мистецькі процеси інших культур. Подібно художникам 

«символістам» епохи модерну, «лобортасівці» застосовують абстрактно-

алегоричний підхід, який пов’язується з різноманітними інтерпретаціями міфів та 

легенд. У творчих процесах митців КюД «Лобортас» постійно народжуються 

яскраві ідеї, триває пошук аналогій, які, відтворюючи значення художніх образів 

міфічних героїв, є віддзеркаленням реальності того, що відбувалося і як воно 

впливає на сьогодення та на мистецькі й культуротворчі процеси ювелірства. 

«Особливий інтерес до міфу з’являється в модернізмі, зокрема в символізмі, який 
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виявив незадоволеність посткласицистського мистецтва і літератури, межами образу 

і позначив тенденцію їх зближення з філософією» [57, с. 4]. Аналогічно до 

представників ювелірів світового модерну – таких, як: французів Рене Лаліка, 

Жоржа Фуке, американця Луїса Комфорта, «лобортасівці» черпають ідеї, образи 

моделей та композиційні елементи для дизайну своїх виробів в природі та пейзажах, 

доповнюючи все своєю багатою різноплановою фантазією [117, с. 148; с. 149; 

с. 188]. 

У композиційних сюжетах «лобортасівців» присутні образи квітів, птахів, 

тварин, людських фігур. Це засвідчує ряд композицій: «Полювання на ведмедя» 

(2011), «Полювання на качок» (2011), «Лось» (2013) та інші, де в якості архетипів 

інтерпретуються відомі міфологічні та релігійні персонажі, майстерно і витончено 

відтворено красу природи, характер головного персонажу, цікаво змальовано сюжет 

композиції ювелірного твору в цілому. Динаміка сюжетів означених творів 

накопичує енергію, де вони співають своєрідний гімн навколишньому світу в 

інтерпретованих міфологічних сюжетах (рис. Б 100;Б 101; Б 102). 

У скульптурних композиціях художників та майстрів КюД «Лобортас» у 

якості архетипів широко використовуються та живуть відомі міфологічні та 

релігійні персонажі: «Час уперед» (2006), «Грифон» (2010), «Георгій Переможець» 

(2010), «Сова» (2012), де головні герої композиції є прототипами певних образів 

охоронця, мудрості, джерела натхнення, руху, часу тощо. Так, символи перемоги 

існують з давніх давен. З хрещенням Київської Русі цей символ асоціюється з 

образом Георгія Переможця. Цього святого як «небесного упорядника» всієї Руської 

землі прославляли й перші київські князі. Образ Георгія завжди й всюди залишався 

насамперед взірцем та прикладом непереможного воїна Христа, який завжди є 

небесним покровителем православного воїнства [260]. Цей образ вдало відтворений 

в ювелірній композиції «Георгій Переможець», виконаній у техніках ювелірної 

скульптури із застосуванням матеріалів: золота, срібла, діамантів та лазуриту, які 

вміло поєднуються та максимально розкривають характер головного персонажу 

(рис. Б 93; Б 94; Б 97; Б 98). 
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Символічно-романтичні міфічні, сакральні, історичні образи, проявляються в 

композиціях «лобортасівців» як символи, об’єднуючи всю найголовнішу суть 

об’єкту, що відтворюється з красою його композиційного формотворення, з 

майстерним поєднанням технологічних процесів та віртуозним майстерним 

виконанням ювелірних творів. 

Як і «символісти» епохи стилю модерн, «лобортасівці» використовують у 

своїх інтерпретаціях літературу, музику, живопис у якості засобів самовираження, 

воліють наблизитися до чуттєвого, поетичного та містичного. Твори відзначаються 

схвильованими, таємничими образами, які відтворюються в поєднанні традиційних 

та новітніх прогресивних технологічно-технічних процесах. Аналогічно до 

«символістів», художники КюД «Лобортас» використовують характерні для 

природних форм асиметрію, переплетення та вигини ліній. Виразним прикладом є 

ювелірний твір – каблучка «Царівна Лебідь» ( рис. Б 6). 

Слід зазначити, що одним із принципів «лобортасівців» є формування нових 

традицій української ювелірної школи, дослідження історичної та культурної 

спадщини нашого народу, а саме скарбниці міфів, легенд, історичних визначних 

подій та об’єктів, характеру персонажів, які виступають у ролі архетипів, що є 

вагомим стрижнем та джерелом в основі художньо-образної архітектоніки 

мистецтва «лобортасівців». Саме різноманітні архетипи є визначальними в розвитку 

художньо-образної концепції творчості митців КюД «Лобортас» та є рушієм ідей, 

які, завдяки багатогранній стилістичній мові, так вдало трансформуються у 

справжні твори ювелірного мистецтва. Можна стверджувати, що саме мова 

художньо-образної концепції архітектоніки «лобортасівців» з алегоричним підходом 

вирішення композиції твору є основою власного локального стилю, що є однією з 

«візитівок» сучасного українського ювелірного мистецтва. Застосовуючи в своїй 

творчості мову архетипів, «лобортасівці» цим показують «Романтичний авангард» 

не як окремий художній напрям, а як спосіб мислення, за допомогою якого вони 

намагаються ствердити свою творчість як трактування новітнього українського 

ювелірного мистецтва [95; 98]. 
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3.4. Взаємодія художньо-образної та технологічної складових у 

формуванні фірмової стилістики митців КюД «Лобортас» 

З появою стандартизуючих конвеєрних технологій і цілого світу 

архітектурних традицій, напрямів і стилів ХХ ст. у ювелірне мистецтво ввійшли 

безліч запозичених візерунків та ліній, орнаментальних рішень. Однак 

рукотворність донині залишається одним із найефективніших засобів і ознак 

сучасного ювелірного мистецтва. Дуже часто в ХХ ст. технологічні й новітні 

архітектурні ідеї знаходили своє відображення у творах ювелірного мистецтва і це 

розглядалось як ознака художнього і технічного новаторства. Нині, завдяки гонінню 

за легким прибутком, у ювелірній справі панують потокові ливарні схеми, у силу 

своєї специфіки не здатні відобразити складний архітектурний образ. Товарно-

грошові відносини, які здешевлюють виробництво, лише збільшують цей кризовий 

стан, тому що для конвеєрного методу кількість важливіше за якість. Тому єдиний 

вихід зі становища, що склалося, – це повернення до колишніх принципів ювелірної 

творчості, вільних від дешевих технологій, принципів, на основі яких створювалися 

дійсно унікальні твори мистецтва [157]. 

В українському ювелірстві останнього десятиліття ХХ ст. спостерігається 

аналогічний процес, «… що і в металопластиці епохи модерну: так само яскраво 

виявляється прагнення до незвичного, надзвичайного, та сама свобода у виборі 

мотивів, орнаментики, матеріалів, ті ж пошуки «чистої» форми разом із примхливо-

химерною грою ліній. Все це сприяло виходу металопластики у сферу 

образотворчих мистецтв – в скульптуру малих форм, сувенірну пластику…» [63]. 

Варто зауважити, що КюД «Лобортас», мабуть, єдина в Україні ювелірна 

фірма, митці якої створюють унікальні родинні та колекційні коштовності. Як 

зазначає доктор мистецтвознавства, професор Р. Т. Шмагало: «Попит на 

ексклюзивні українські товари на українському ринку успішно використовують у 

своїй творчості майстри фірми «Лобортас». Ставка на експеримент і вільну 

творчість без прив’язки до конкретного замовника дозволяє розвивати естетичні 

смаки потенційних споживачів, диктувати моду на коштовні сувеніри і прикраси.» 

[209, с.151]. 
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У цивілізованому світі існує чітке уявлення про різні категорії прикрас і сфери 

їхнього застосування відповідно до різних аспектів громадського життя. Тут 

доречно говорити про поняття «стилю», «категорії» і «типу», надзвичайно важливих 

для розмежування видів ювелірної продукції. Будь-який виріб має відповідати 

місцю застосування і стилеві життя його власника. Саме цього принципу і 

дотримується КюД «Лобортас», працюючи над групами унікальних ювелірних 

витворів. Сюди відносяться вечірні прикраси, що покликані виділити свого власника 

серед інших, ювелірні твори кабінетного характеру, що формують особливу 

атмосферу в робочій кімнаті, ювелірні вироби духовного та релігійного змісту, які 

естетично впливають та вносять гармонію у внутрішній світ людини, тематичні 

колекції, що наповнені філософським, історичним чи містичним змістом [157]. 

Кожний предмет, створений митцями КюД «Лобортас», – це своя історія з 

динамічним сюжетом, свого роду ювелірний театр, втілений у дорогоцінних 

прикрасах. Як відмічає Р. Т. Шмагало: «Провідні дизайнери «Лобортасу» черпають 

сюжети і образи для творів нерозривно від театральних понять драматургії та 

сюжетної лінії. Від цього витворам фірми часто притаманний елемент літературної 

естетики з її духовними вимірами і сценографічною образотворчістю. Однак, при 

розробці формотворчих рішень авторський колектив фірми активно використовує і 

суто дизайнерські принципи архітектури, ергономіки, побудови конструкції за 

законами біоніки, фізичних процесів взаємодії динаміки і статики тощо.» [209, с. 

151]. 

   Усі процеси – від ідеї до закінченого виробу – відбуваються в стінах Дому 

«Лобортас». Кожен витвір виконується вручну та існує переважно в єдиному 

екземплярі. Тут працює синтез елементів архітектури, скульптурної пластики, 

графіки, а також багатьох засобів виразності світового ювелірного мистецтва.  

«Фірмовий стиль значною мірою формують об’ємно-просторові композиції малої 

пластики у поєднанні з крупним камінням.» [209, с. 151]. 

Як згадувалося вище, у творах митців КюД «Лобортас» помітно 

прослідковується значний вплив європейської ювелірної школи епохи модерну. Такі 

відомі провідні ювеліри, як Рене Лалік, Луїс Комфорт Тіффані, Карл Фаберже, 
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Йосип Маршак є зразками в принципах побудови та створення основних 

фундаментальних засад архітектоніки у формуванні фірмової стилістики митців 

КюД «Лобортас». 

Аналогічно майстрам та ювелірним фірмам попередників, тут одним з 

основних наголосів є суто ручне досконале виконання твору. Майстерність та 

фантазія художника – на першому плані у роботі над створенням ювелірного 

виробу. Проте, на відміну від основних тенденцій ювелірів епохи модерну – 

впровадження застосування недорогих матеріалів, у творах «лобортасівців» 

переважає велика кількість дорогоцінного каміння та металів [117, с. 143]. 

Подібно до попередників, «лобортасівці» також є бунтівниками стосовно 

розвитку масового неякісного та в художньому плані примітивного виготовлення 

ювелірних виробів. 

Починаючи з XIX ст., у зв’язку з процесом демократизації суспільства 

виникла потреба задоволення попиту широких мас на прості й доступні вироби, що 

дозволило здійснити швидкоплинний технічний прогрес. Схильність більшості 

відомих ювелірів і ювелірних шкіл Європи до спрощення процесу лиття зробила 

свою «чорну» справу – ручні ювелірні роботи ставали анахронізмом, а згодом їх 

витіснили сумнівні «марки» і «бренди» знаменитостей та продукція маловідомих 

фірм масового ливарного виконання. Більшість литих моделей громіздкі й 

непластичні, а варіативність ідей серед них настільки невелика, що породжує масу 

інтерпретацій, а часом – і просто копій [157, с. 19]. 

Митці КюД «Лобортас» переконані, що твори високого ювелірного мистецтва 

не мають нічого спільного з тиражними виробами навіть найзнаменитіших марок, 

крім складових тих чи інших дорогих матеріалів. До того ж, у світі ювелірних 

раритетів існує кілька напрямів: перший – дорогі прикраси, основу яких складають 

унікальне за походженням дорогоцінне каміння, другий – це предмети ювелірного 

мистецтва, у яких основним досягненням є досконала робота. Проте нечасто 

трапляється гармонійне сполучення того й іншого. Окрім того, у всіх країнах зі 

стійкою економікою посилюються застійні й консервативні тенденції, що 

стримують творчий експеримент і винахідницьку діяльність. Через зовнішню 
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технологічну схожість і простоту виробництва прикрас – як з дорогоцінних металів, 

так і з недорогих матеріалів, майже стирається межа між золотим виробом і 

біжутерією, що значно дешевша і, на перший погляд, не гірша. Однак власник із 

високими естетичними запитами, як правило, не відноситься до такого предмету, як 

до справжньої цінності, що витримає іспит часом [157, с. 19]. Звідси випливає, що 

рукотворність є головним принципом у створенні творів ювелірного мистецтва, а 

застосування різноманітних ювелірних технік та технологічних процесів 

допомагають відтворити та збагатити той чи інший художній образ. 

Аналізуючи специфічні особливості формотворення ювелірних прикрас 

художників сучасного європейського ювелірства, зокрема таких, як професора 

А. Садовського, професора А. Босса, Є. Ефенберт, К. Картинского, А. Беньовської, 

Б. Баліцького, А. Рабжанскої, М. Висоцького, М. Осковської та інших представників 

Академії мистецтв та дизайну у Лодзі (Польща), де за основу взято принципи школи 

Баугауз, відзначимо, що фундаментом їхньої мистецької концепції є абстрактне 

мистецтво, що звучить лаконічною мовою без застосування інших стилістичних 

прийомів декору чи інших художньо-виразних засобів. Тут головними принципами 

є візуальне сприйняття форми за рахунок простих матеріалів і прийомів композиції, 

пропорцій, ритмів та контрастів. У творах польських майстрів формоаналіз є 

першочерговим аспектом дизайну ювелірної прикраси [240]. 

Слід зазначити, що подібні тенденції у створенні ювелірних виробів можна 

споглядати і в українському сучасному ювелірстві. Утім, дизайн українських 

майстрів усе-таки вирізняється складнішою стилізацією та в багатьох випадках 

базується на фольк-мотивах. Прикладом цього є творчість К. Кравчука та 

Ш. Пержана (м. Чернівці), А. Міхальянца (м. Сімферополь), О. Барбалат (м. Київ), 

С. Капітонова (м. Сімферополь), О. Гаркуса (м. Косів) та багатьох інших майстрів-

ювелірів сьогодення [159] (рис. А 20; А 19; А 14; А 23). 

На відміну від вищезгаданих європейських та українських ювелірів, 

«лобортасівці» максимально збагачують художню образність виробу завдяки 

єднанню форм виключно з дорогоцінних матеріалів та застосуванню віртуозних 

ювелірних технік. При цьому у творі обов’язково присутній глибокий філософський 
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зміст, цікава історія. На думку І. Лобортаса, нові здобутки повинні доповнювати і 

навіть перевершувати кращі світові зразки, притягуючи до себе справжнього 

шанувальника та колекціонера [157, с. 17]. 

Як і в школі Багауз, у стилістиці КюД «Лобортас» функціонує 

експериментальний підхід до виготовлення виробів, дизайн ювелірних предметів 

помітно базується на архітектурних канонах, з урахуванням новітніх ювелірних 

технологій. Процес виконання творів відбувається як поєднання всіх мистецьких та 

технологічних історичних напрацювань, але вже на сучасній основі синтезу 

ювелірного мистецтва з будівельними, архітектурними техніками. Діє пошук нової 

прогресивної форми, утворюється сучасний рівень проектування простої форми, де 

має місце поєднання функціональності ювелірної прикраси з красою, динамічністю, 

естетичною якістю твору. 

У формотворенні певною мірою домінує геометризм, що цілком відповідає 

архітектурним спорудам. Так, у каблучці «Палац сонця, що сходить» (2004) 

відображено художні й архітектурні особливості будівель Китаю й Японії – 

східчастий принцип каскадного будинку, східні орнаменти і колірний контраст. 

Останнє досягається змішуванням закріпленних білих (прозорих) і чорних 

діамантів, ряди яких оперізують сходинки «палацу», а також поєднанням 

червонясто-рожевого корала, матового гагату і прозорої червоної шпінелі, що є 

основним матеріалом піраміди. Золоте обрамлення сходинок пагоди, виконане 

способами металопластики, ажурного випилювання та авторського монтажу, є 

основою каблучки, що «…оживляють всю композицію, вносячи в неї теплоту і 

світло Сонця, що сходить …» [260] (рис. Б 1). 

У композиційних схемах інших прикрас також вагоме місце займають 

архітектурні мотиви. Тут відчувається стриманий лінійний стиль простих, 

витончених форм та геометричних візерунків. 

Як і на початку ХХ ст., для митців КюД «Лобортас» характерне застосування 

технік емальєрства, завдяки яким створюються вражаючі ефекти не тільки імітації 

кольору та блиску дорогоцінного каміння в декоративних стилізованих композиціях, 
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але й майстерні реалістичні портрети в техніці фініфть у виробах сакрального, 

релігійного змісту [96]. 

3.5. Традиційні та інноваційні технології, методи роботи та матеріали 

митців КюД «Лобортас» 

З появою вільного творчого процесу в українському ювелірстві на зламі ХХ – 

ХХІ ст. спостерігається суттєвий прогрес в технологічно-технічному плані. Це 

засвідчує систематичне проведення щорічної Всеукраїнської ювелірної виставки-

конкурсу «Ювелір Експо-Україна», де дійсно можна споглядати всебічне розмаїття 

творчого та технологічно-технічного поступу сучасного українського ювелірства. 

З появою новітніх індустріально-тиражних технологій та їх стрімкого впровадження 

до сучасного ювелірного процесу нині є вкрай важливим для збереження та 

відродження українських традицій власне рукотворних технологій та методів 

створення ювелірних виробів. 

Треба відзначити, що арсенал митців КюД «Лобортас» вміщує багатий 

діапазон власних напрацювань та «… зберігає різноманітні найскладніші 

найвитонченіші ювелірні техніки. Напевне, в історії ювелірного мистецтва тільки 

Карл Фаберже використовував таку кількість коштовного та напівкоштовного 

каміння. У своїх складних багатодетальних конструкціях, де досить чітко 

прочитується загальна структура виробів, лобортасівці оперують прийомами, 

завдяки яким матеріал проявляє свою найвищу кондицію: камінь – в огранюванні, 

метал – у контрасних сполученнях полірованої і точно офактуреної поверхні. 

Художники незмінно подають приклади витонченості, осмисленої вишуканості 

смаку» [63, с. 262]. 

Творчість митців КюД «Лобортас» – це мистецтво малих форм, де 

застосовуються практично всі техніки художньої обробки металу нерідко в синтезі з 

іншими художніми техніками та матеріалами. Використовуючи якість та поєднання 

того чи іншого дорогоцінного матеріалу, талант та технічна майстерність 

художників та майстрів КюД «Лобортас» надають ювелірним творам надзвичайної 

вишуканості, високої художньої цінності, особливої виразності. «Лобортасівці» 

повною мірою використовують у своїх творчих інтерпретаціях досвід своїх великих 
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попередників, але показують це в новому ракурсі різних формотворчих та 

технологічно-технічних процесів з огляду вирішення тих чи інших завдань. Нині в 

сучасному ювелірстві відомі різноманітні технічні прийоми обробки дорогих 

металів та дорогоцінного каміння – як стародавні традиційні, так і інноваційні 

сучасні: карбування, литво, інкрустація, гравіювання, емальєрство, штампування, 

протравлювання, гальванопластика та багато інших засобів відтворення і 

увиразнення художньо-образної ідеї, які майстерно поєднуються майстрами Дому 

«Лобортас». Працюючи з шляхетними матеріалами та дотримуючись кращих 

зразків, які ввійшли до історії світового ювелірства, «лобортасівці» вміло 

використовують принципи інженерного мистецтва та архітектури. Безперервно 

перебуваючи в творчому пошуку, експериментуючи з технологіями та техніками, 

вони намагаються знаходити креативні вирішення форм та конструкцій майбутніх 

ювелірних творів. Художники та майстри КюД «Лобортас» усвідомлюють — щоб 

створити вироби справжнього мистецтва, які б прирівнювалися до знаменитих 

еталонів або навіть перевищували їх у вишуканості та майстерності виконання, 

необхідні роки напрацювань власних прийомів, технік, секретів, цікавих ідей та 

художніх образів, здатних відтворити високий фаховий рівень ювелірного твору 

[157]. 

Аналізуючи систему поетапності виконання ювелірних творів означеного 

колективу, чітко окреслюється технологічна карта творчого процесу, що 

утвердилася досвідом багаторічної праці з традиційно експериментальними 

підходами індивідуально до кожної ідеї. Виготовлення ювелірного твору 

починається з народження певного художнього образу і в подальшому реалізується 

в досконало довершеному художньо-технічно ексклюзивному ювелірному творі, де 

також майстерно поєднані матеріали, основу яких складає велика кількість дорогих 

металів та каміння. 

Художні образи трансформуються в загальну концепцію ідеї ювелірного 

твору, проходять через етапи композиційного формотворення від ескізування до 

остаточно завершеного кінцевого результату. Виростаючи з тих чи інших архетипів, 

витвори народжуються з вивчення та переосмислення міфів, релігії, історії 
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української та світової культури. Беручи за основу різноманітні символи, знаки, 

орнаментальні схеми, візерунки та лінії різного характеру, ідеї майбутніх ювелірних 

творів «лобортасівців» зазвичай втілюються в складну експериментальну 

конструкцію паперового макету, який відіграє важливу роль, будучи містком між 

уявою художника і віртуозним перевтіленням у матеріальну річ, дає можливість 

уявити майбутній твір у тривимірному зображенні та матеріалі. Таким чином, 

виготовлення паперового макету, на відміну від виконання моделі з металу, надає 

можливість легко оперувати пластикою формотворення, вести пошук характеру 

форми майбутньої ювелірної композиції. Робота з паперовим макетом є вдалим 

способом експериментування для загальної концепції архітектоніки твору. Процес 

формотворення макету триває доти, доки не вирішаться всі технологічно-пластичні 

моменти. Отже, таким чином складається технологічна карта виготовлення 

майбутнього твору. Робота над формотворенням ведеться також способом 

пластичного моделювання в пластиліні, бронзі, сріблі та в інших допоміжних 

матеріалах. При цьому детально продумується та аналізується вся конструкція 

майбутнього виробу, вивчаються всі технологічні аспекти і окреслюються подальші 

етапи роботи. Застосовуючи метод паперового макетування, митці КюД «Лобортас» 

пов’язують та асоціюють ювелірне мистецтво з архітектурними принципами та 

методами побудови композиції. Адже саме архітектурні ідеї займають важливе 

місце в творчості «лобортасівців» і дають змогу провести паралелі з принципами 

композиційного формотворення ювелірства дизайнерів епохи модерну: у 

«Югендстилі» німців Пітера Беренса, Ганса Кристиансена, Йозефа-Марія Олбріх, 

датчанина Георга Йенсена та інших представників ювелірства модерністів [117, 

с. 145; с. 152]. Опрацьовуючи аналіз конструкції майбутнього твору, виношуються 

народження «родзинок» інженерної та технологічно-технічної думки, які присутні в 

кожній ювелірній композиції. 

За період свого творчого зростання митці КюД «Лобортас» збагатили власний 

технологічно-технічний арсенал теоретичного та практичного досвіду, завдяки 

якому вільно оперують та експериментують, синтезуючи на перший погляд 

несумісні процеси, порушуючи стереотипи, органічно використовуючи різноманітні 
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матеріали. До прикладу – поєднання так званих мікроемалей, дорогоцінного 

каміння, золота чи срібла. При цьому, залежно від задуму майстра, поверхня металу 

може бути як ідеально відполірованою, родированою або ж просто злегка 

офактуреною шляхом шліфування. У деяких місцях майстри навмисно намагаються 

показати ручне шліфування, цим самим надаючи предмету живого звучання. Також 

одним із принципів вирішення цікавої художньо-образної ідеї виконання 

ювелірного твору в матеріалі є вміння на високому фаховому рівні застосовувати 

сполучення технічних прийомів з широкого діапазону традиційних та інноваційних 

ювелірних технік. Спираючись на традиції та досвід великих майстрів, активно та 

цілеспрямовано застосовуються ряд традиційних класичних ювелірних технік, серед 

яких техніка художньої гарячої емалі, що займає одну з головних позицій та набула 

нового цікавого колористичного звучання в роботах митців КюД «Лобортас». 

Створюючи унікальні твори сучасного ювелірного емальєрства, «лобортасівці» 

мають на меті поповнити світову скарбницю емалей свіжими креативними 

формотворчими інноваціями та технологічно-технічними прийомами.  

Відзначимо, що мистецтво емалі в ювелірстві митців КюД «Лобортас» займає 

особливо важливе місце в інноваційно-творчих аспектах побудови композиційних 

концепцій, які вирізняються яскравими акцентами формотворення. Тому варто 

виокремити технічні прийоми та індивідуальні методи роботи, що активно 

застосовуються в творчості «лобортасівців». 

Вивчення досвіду попередників, відродження традицій класичних ювелірних 

технік, зокрема емальєрства, впровадження інноваційних ідей та технологічних 

процесів є вкрай важливим для ефективного розвитку сучасного українського 

ювелірства. Вирішальні можливості застосування технік художньої емалі в 

ювелірному мистецтві мотивовані не лише нинішньою ситуацією, що спонукає до 

відродження колись майже забутих технік художньої гарячої емалі в нашій державі, 

але й бурхливим розвитком емальєрства в міжнародному арт-просторі. Найдавніший 

період розвитку емальєрного мистецтва припадає на VI–VIII століття та починається 

в Давньому Єгипті. Далі активно поширюється у Візантії (Х–ХII ст.), по всій 

території Київської Русі та Грузії (XI–XIII ст.), у Китаї (з XIV ст.), у Франції відомі 
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«ліможські емалі» (XII–XV ст.). Особливого піднесення перетинчаста емаль набула 

в добу Київської Русі. Слід зазначити, золоті вироби: діадеми, намиста, гривні, 

колти, оправи для книг, оздоблені емаллю, знаходили по всій території нинішньої 

України [63]. Також мистецтво емалі досягає високого розвитку в період 

українського бароко та часи модерну, а «переживши певне забуття за радянський 

період, емаль відроджується на сучасному етапі абсолютно в новій якості» [29, 8]. 

Емаль (від франц. «email» – плавити) – це легкоплавке прозоре чи непрозоре 

свинцево-селікатне скло, пофарбоване в різноманітні кольори окислами металів. 

Після нанесення на виріб, пройшовши процес випалу, воно перетворюється на 

тверду, блискучу масу з яскравими та стійкими кольорами. Емальєрство відноситься 

до спеціальної технології виготовлення ювелірних виробів, тісно пов’язаної з 

основними ювелірними процесами. Окрім декоративвних якостей, емаль наділена 

стійкими захисними властивостями. Емальєрство як різновид ювелірного мистецтва 

має ряд технологічних особливостей. Чим тривалішим є процес випалу скловидної 

маси, тим холоднішими стають відтінки фарби. Допускаються повторні випали, але 

при цьому існує межа виправлень. Процес випалювання не завжди є остаточно 

контрольованим, тому майстер ніколи точно не знає, яким буде кінцевий результат. 

Кожний твір стає своєрідним випробовуванням таланту художника, захоплює своєю 

непередбаченістю та вимагає поєднання максимального напруження творчих ідей, 

прагнень та об’єктивних наукових знань [29, с. 10]. 

Як зазначалося, митці КюД «Лобортас» представляють молоду незалежну 

державу Україна, давня історія і багаті культурні традиції, якої походять з часів 

Київської Русі, тож для «лобортасівців» є логічним наслідування технологічних 

процесів класичних технік гарячої емалі, а саме «виїмчастої», «перегородчастої», 

«по-гільйоше», «фініфті», які майстерно застосовуються в синтезі з іншими 

ювелірними техніками. У своєму творчому процесі «лобортасівці» повною мірою 

використовують надбання своїх великих предків. У творенні художньо-образної 

концепції тут чітко прослідковується прагнення до ідентифікації українського 

народу, де емальєрство відіграє важливу роль – як засіб композиційного 

формотворення, так і історично однієї з давньоруських традиційних художніх 
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технік. Майстри КюД «Лобортас» намагаються підняти з глибин українського 

емальєрного мистецтва весь арсенал засобів та технічних прийомів, активізовують 

пошуки нових підходів до вирішення художньої образності та індивідуальності в 

ювелірстві. Безперервний пошук засобів художньої виразності, створення 

креативних масштабних проектів у творчості «лобортасівців» ведуть до 

пріоритетності техніки гарячої емалі. Колористично-пластичні вирішення завжди 

надають творам ефект виразної декоративності, відкриваючи зміст твору. Треба 

зазначити, що аналіз, детальне вивчення традицій класичного емальєрства, а також 

експериментування є рушієм у творчості «лобортасівців» та суттєво впливає на 

художні якості ювелірних творів. 

Нині доробок ювелірних творів митців КюД «Лобортас» у техніках художньої 

емалі представлений широким різновидом серій із фініфтевих підвісок, натільних 

хрестиків, різножанрових каблучок, кулонів, сережок, брошок, гарнітурів 

переосмислених та творчо опрацьованих згідно сучасним тенденціям розвитку 

ювелірного мистецтва, утворюючи стиль «неовізантійських емалей». 

Як і для ювелірства початку ХХ ст., для митців КюД «Лобортас» характерне 

застосування технік емальєрства, завдяки яким утворюються вражаючі ефекти не 

тільки імітації кольору та блиску дорогоцінного каміння в декоративних 

стилізованих композиціях, але й майстерно створені реалістичні портрети в творах 

сакрального, релігійного змісту. Прикладом цього є досконало технологічно-

технічно виконані серії підвісок сакральної тематики, де фініфть у поєднанні із 

золотом та дорогоцінним камінням є основним засобом у відтворенні образу 

культових персонажів, таких як: «Святий Георгій Переможець», «Святий Микола», 

«Святий Андрій Первозванний», «Святий Володимир» та інші (рис. Б 58). Образи 

святих пластично змодельовані зі світлотіньовими опрацюваннями. Кольорова гама 

є вміру насиченою. Реалістичне зображення персонажів, висока технічна 

майстерність виконання удосконалюють правдиве відображення художнього твору, 

зближують його з глядачем. Також, як один із виразних акцентів формотворення 

фініфть постає в об’ємно-пластичній композиції «Надбання» (2013), максимально 

надаючи твору культового релігійного звучання, що сприяє глибокому розкриттю 
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художньо-образної ідеї. Суворо дотримуючись іконописних канонів, «лобортасівці» 

віртуозно оперують усіма технологічними секретами та нюансами однієї з 

найдавніших технік живописної емалі, яка завжди вважалася елітарним видом 

мистецтва, відображають своє власне духовне світосприйняття, доносячи 

нинішньому поколінню таїнство християнського начала (рис. Б 89). 

Колекція натільних хрестів та хрестиків складає широкий діапазон тематичних 

композицій із застосуванням давніх символів та знаків із відповідними назвами: 

«Візантія», «Воскресіння», «Класичний», «Світлий шлях», «Зимовий сад», «Сонце», 

«Благовіст», «Веснянка», «Геометричний», «Променевий», «Гуцульський», 

«Козацький», «Дерево», «Дерево життя» та інші (рис. Б 59; Б 60; Б 61; Б 62; Б 63; 

Б 64; Б 65; Б 66; Б 67; Б 68; Б 69; Б 70). Саме техніка гарячої емалі тут влучно 

відтворює образ візантійської сакральної тематики та її подальшого давньоруського 

християнського поступу. Вироби вражають дивовижною віртуозністю, тонкістю 

виконання роботи, гармонією кольору та композиції. У композиційних схемах 

хрестиків «Квітучий», «Пасхальний», «Барвінок», «Едельвейс», «Медовий Спас», 

«Смерековий», «Саврос», «Трипілля», «Арійський», «Квітка» мають місце 

різноманітні інтерпретації символів, знакових елементів, що трансформуються в 

змістовні формоутворення, «описи», зображення та несуть у собі не тільки 

естетичну завершеність, цілісність у неперевершеному технологічно-технічному 

виконанні, але й генетичну приналежність до давніх культур та цивілізацій 

(рис. Б 71; Б 72; Б 73; Б 74; Б 75; Б 76; Б 77; Б 78). Спостерігається дія принципу 

синтезу смислових філософських образів, оригінальних композиційних стилізацій 

на основі узагальнених символічних елементів, технологічних знахідок та 

новаторських напрацювань. Власне, саме тут емаль на перший погляд своєю 

«простотою» підносить до величі всю сутність художньо-образної мови даних 

ювелірних творів, акцентуючи увагу на пластичних та декоративних властивостях 

матеріалу. 

Цікавим дизайнерським вирішенням є серія каблучок з емалями, де кольорова 

гама, орнамент, матеріал утворюють вишукану естетичну цільність та поділяються 

на тематичні групи під назвами: «Вінчальні», «Гороскопи», «Відображення світу», 
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«Вишиванки» та інші. В основі композиційної схеми нерідко використовуються 

орнаментальні ноти української вишивки. У технологічно-технічному контексті 

застосовується унікальна техніка «мікроемалі» з високо віртуозним виконанням 

лаконічного графічного рисунку поліхромних емалевих площинок у поєднанні з 

майстерним гравіюванням металевих перегородок, що надає твору яскравого 

пластичного звучання (рис. Б 28; Б 30; Б 31; Б 32). 

В емалевих творах митців КюД «Лобортас» відчуваються ознаки національної 

ідентичності, широке використання міфологічних символів, які завжди були 

притаманні традиційному народному мистецтву. Треба відзначити, що характер 

використання символіки в ювелірних виробах є досить різноманітним. Використана 

символіка орнаментів української вишивки в серіях емалей митців КюД «Лобортас» 

відтворює рослинні, геометричні та зооморфні мотиви. Дані елементи візерунків 

нагадують про вірування та поклоніння наших предків різним культам, 

відображають великий зміст слов’янської міфології.  

Найпоширенішим у композиційних схемах «лобортасівців» є символ «дерево 

життя», яке зображується у формі гілок і листя. Також органічно співіснують 

рослинний і геометричний орнаменти. Геометричні мотиви, – такі, як ромб, розетки, 

хрестоподібні стилізовані елементи, стали основою в побудові композицій емалевих 

каблучок. 

Серія кулонів, підвісок сережок та брошок утворює цікаве зібрання 

тематичних композицій за мотивами міфологічних, сакральних та народних 

переказів: «Райський сад», «Писанка», «Берегиня», «Ангели в серці», «Віра, Надія та 

Любов», «Інь-Янь» та інші. Вироби відзначаються яскравою декоративністю, 

широким застосуванням кольорової гами, виразним композиційним вирішенням, 

умінням виявлення основних характерних художніх особливостей матеріалу. 

Фактура, тепло, переливи кольору емалі з золотими перегородками та гравіюванням, 

контрастні зіставлення композиційних плям відтворюють певний емоційний стан, 

зміст та яскраву особливість художнього задуму. У кожній стилізованій композиції, 

яка складається зі символізованих елементів, присутня цікава розповідь про життя, 
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віру, любов, жінку, душу. Кожний з елементів є влучним та гармонійно вживається 

в загальній схемі композиції (рис. Б 47; Б 48; Б 49; Б 50; Б 51; Б 52). 

Глибоке знання властивостей матеріалу, грамотне застосування засобів 

формотворення, звернення до народної орнаментики і декорування підкреслюють 

витонченість, легкість та виразність цих виробів емальєрного ювелірства, вражають 

простотою пластичного вирішення і глибокою національною своєрідністю. Значний 

художній ефект досягається за рахунок єднання символічної образності, 

стилізованих схем кольорових плям та технологічно-технічної віртуозності 

виконання творів. 

Слід зазначити, що художники та майстри КюД «Лобортас» завжди в пошуках 

нових форм, які поєднують із традиційними мотивами українського народного 

мистецтва. Запозичаючи та трансформуючи елементи і принципи формотворення з 

ткацтва, вишивки, кераміки, писанкарства, «лобортасівці» вміло скеровують їх у 

технологічні процеси емальєрства та ювелірного мистецтва загалом. 

Поряд з українськими ювелірами, які відроджують традиції емальєрства, 

«лобортасівці» застосовують інноваційні прийоми синтезу ювелірних емалей з 

відносно великими об’ємно-пластичними формами [201]. Серед них однією з 

найважливіших є застосування в об’ємній пластиці кольору. Одним із засобів 

художнього формотворення тут використовується саме емаль. Прикладом є 

скульптурна композиція «Козак Мамай» (2013), де образ національного героя, 

символ нашого народу відтворено завдяки лаконічній стилізації форми, яка 

підкреслюється досконалим графічним зображенням елементів вишивки через 

віртуозне нанесенням емалі на неполіровану, а лише шліфовану поверхню. Таким 

чином, елементи емалі на комірці та рукавах фігури в поєднанні з дорогоцінним 

камінням звучать як основні акценти у відтворенні художнього образу (рис. Б 85). 

Відмітимо, що велика увага приділяється «лобортасівцями» створенню творів 

скульптурної мініатюри, яка є одним з найдавнішим видів скульптури, що 

зародилася ще в античні часи та постійно займала важливе місце в ювелірному 

мистецтві. Епоха Відродження залишила для наслідування багато шедеврів 

мініатюрної ювелірної скульптури – таких, як «Сальєра» Бенвенуто Челліні, що 



116 

 

стала найдорожчим виробом ювелірного мистецтва в жанрі настільної скульптури. 

Унікальність та ексклюзивність робіт, виконаних «лобортасівцями», безперечно, 

доводить, що ювелірна пластика інтер’єрного характеру є цікавою та важливою 

частиною в розмаїтті ювелірного мистецтва. Тематика творів ювелірної скульптури 

надзвичайно різноманітна та має безліч спрямувань. Головне в ювелірній скульптурі 

митців КюД «Лобортас» – це об’ємно-пластичні форми, які розкриваються завдяки 

яскравому художньому образу та майстерному застосуванні і синтезу традиційних 

та новітніх технологічно-технічних процесів і ювелірних технік з 

найрізноманітнішими матеріалами (золото, срібло, дорогоцінне та напівдорогоцінне 

каміння, скло, гарячі емалі, дерево, а також ряд різних рідкісних природних 

мінералів) [260]. Ювелірні твори мініатюрної скульптури вирізняються 

новаторськими технічними прийомами, які є яскравими акцентами технологічних 

процесів ювелірства «лобортасівців». Процес виготовлення відбувається вручну, 

цим самим підкреслюючи ексклюзивність твору. Виключенням може бути лиття 

чорнової заготовки основної форми твору, яка в подальшому на багатьох стадіях 

технологічного процесу піддається суттєвій художній обробці та візуально набуває 

повноцінної характерної завершеності. Також для виготовлення початкової великої 

форми можливий варіант використання листового металу, який обробляється 

методом виколотки та карбування, після чого піддається виключно рукотворному 

доопрацюванню, використовуючи широкий арсенал технік художньої обробки 

металу, що збагачують ювелірний твір своїми естетичними властивостями. Серед 

найрізноманітнішого ряду ювелірних технік, які застосовуються для вирішення 

формотворчих процесів декорування мілкої пластики, важливе місце у творчості 

«лобортасівців» має техніка так званого монетного гравіювання. У ювелірних 

скульптурних композиціях, де використовується листовий метал та технологічні 

процеси виколотки і карбування, часто застосовується саме гравіювання як засіб 

декорування великих площин та окремих деталей композицій, завдяки якому 

утворюються рельєфні рисунки, що збагачують загальну концепцію формотворення. 

Гравіювання – це метод отримання зображення на площині шляхом зрізання 

поверхневого шару того чи іншого матеріалу. Техніка «монетного» гравіювання, яка 
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використовується як одна із «візитівок» віртуозної майстерності «лобортасівців», 

постає одним із засобів оздоблення та декорування творів пластики малих форм. 

Означена техніка за принципами та прийомами дуже близька до техніки 

медальєрного мистецтва та гліптики, де майстру вкрай важливо досконало володіти 

інструментом та мати глибоке відчуття матеріалу. Цю техніку можна розглядати, як 

своєрідну «скульптуру мініатюр» на поверхні великої форми, яка вражає не менше, 

ніж використання дорогоцінного каміння чи майстерно виконаних емалей. 

«Лобортасівцями» відроджена специфічна виразна мова «монетного» гравіювання, 

що звучить в ювелірних творах, як невід’ємна частина достеменно точної графічно 

завершеної пластичності рель’єфу. Можна стверджувати, що зазначена техніка є 

унікальним засобом, що надає ювелірним творам неперевершеного естетичного 

сприйняття, виводить їх на найвищі щаблі мистецького рівня. 

Треба відзначити, що відродження «лобортасівцями» стародавніх традицій 

ручного гравіювання є важливим аспектом розвитку українського ювелірства на 

сучасному етапі загалом, оскільки майстерність гравіювання є невід’ємною 

частиною ювелірного мистецтва та завжди була на головних позиціях у питаннях 

формотворення справжніх мистецьких витворів. Проте, у час новітніх технологій 

зазначена техніка відійшла на задній план і по-справжньому фахово застосовується 

надто рідко. Нині техніка «монетного» гравіювання в творах митців КюД 

«Лобортас» набула нового креативного бачення та є зразком майстерності для інших 

художників-ювелірів. Прикладом слугують ювелірні твори, у яких на високому 

професійному рівні віртуозно застосовано техніку «монетного» гравіювання та які 

неодноразово були представлені «лобортасівцями» на престижних міжнародних 

виставках – це такі відомі фундаментальні скульптурні композиції як: «Душа світу» 

(2006), «Всесвіт» (2006), «Надбання» (2010), «Сокіл» ( 2013) та інші (рис. Б 83; Б 86; 

Б 89; Б 92). Художня мова техніки зачаровує своєю скрупульозністю, лаконічністю 

та цілісністю поєднання із загальним композиційним контекстом ювелірної 

скульптури малих форм. Зазначимо, що відбувається синтез високої технічної 

майстерності техніки гравіювання з дорогоцінними матеріалами, їх простота 

значення з філософського боку, яку, завдяки таким сполученням техніки та дорогих 
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матеріалів, художники та майстри КюД «Лобортас» доносять до глядача [260]. Це і є 

одним з основних критеріїв високих досягнень, які підносять ювелірні твори, 

зокрема ювелірної скульптури ручної роботи, на верхні сходинки сучасного 

ювелірства, де традиційні технології та техніки органічно поєднуються з новітнім 

баченням творчого ювелірного процесу. 

Зазначимо, що, залежно від поставленого завдання, для вдалого художньо-

образного вирішення композиційного формотворення ювелірних виробів 

«лобортасівцями» застосовуються сполучення найрізноманітніших матеріалів. 

Враховуючи яскраву тематичну палітру та широкий типологічний ряд, що 

утворюється із серій каблучок, підвісок, сережок, кольє, гарнітурів, мініатюрної 

скульптури кабінетних прикрас, «лобортасівці» застосовують у своїх творчих 

інтерпретаціях різні матеріали: срібло, золото, дорогоцінне та напівдорогоцінне 

каміння, самоцвіти, слонову кістку, ріг, перли, бурштин, гарячі емалі (плавлене 

скло), дерево та інші матеріали, необхідні для реалізації творчих ідей, створення 

ювелірних виробів рівня високого мистецтва. Золото слугує головним матеріалом 

для виконання ювелірних прикрас – таких, як: каблучки, підвіски, сережки, кольє, 

гарнітури, брошки тощо. Залежно від хімічного складу різних лігатур, вирішуються 

кольори та відтінки золота: червоне, жовте, біле чи інше. Декоруючими елементами 

композицій виступають білі, чорні, «коньячні» та інші діаманти. Також 

використовується ряд іншого коштовного та напівкоштовного каміння: рубіни, 

смарагди, сапфіри, гранати, аквамарин, опал, кахалонг, аметист, аметрин, топаз, 

гагат, кварц, ляпіс, раух, нефрит, а також: український бурштин, корал, перли, 

перламутр та інше. Срібло як основний матеріал зазвичай використовується 

«лобортасівцями» для виконання завдань об’ємно-пластичного характеру та як 

допоміжний матеріал для моделювання початкової форми основної частини 

композицій ювелірних творів. У скульптурних композиціях срібло поєднується із 

золотом різних відтінків, дорогоцінним камінням, емалями та іншими матеріалами: 

нефритом, мармуром, яшмою, чароітом, соколиним оком, тигровим оком, 

кахалонгом, деревом венге та багатьма іншими. Матеріали слугують у якості 

декоративних засобів, вирішують питання кольорової гами основних частин і 



119 

 

деталей формотворення ювелірних виробів та знаходяться у повній композиційній 

взаємодії між собою [260]. 

Слід зазначити, що однією з основних частин технологічного процесу 

виготовлення ювелірних виробів, де на основі традиційних методів активно 

розвиваються техніки, є кріплення дорогоцінного каміння, зокрема діамантів, які у 

великих кількостях використовуються в ювелірстві «лобортасівців». Однією з 

якостей кріплення вставок для майстрів є здібність «бачити» розміщення 

дорогоцінних каменів та майстерно закріпити їх так, щоб підсилити привабливість 

ювелірного виробу – як у цілому, так і окремих деталей композиції. Унаслідок появи 

різних інноваційних технологічних прийомів в ювелірстві відбуваються позитивні 

зміни у виробничому процесі, технології виготовлення інструментів, обладнання, а 

також застосування різноманітних матеріалів. Робота майстра закріпки в КюД 

«Лобортас» завжди передбачає творчий підхід у створенні загальної конструкції 

ювелірного твору. Уміння конструктивно думати і є чи не однією з найважливіших 

якостей ювелірів Дому «Лобортас» [43, с. 18]. Прикладом цього є вище згадувана 

каблучка «Царівна Лебідь», що вдало відтворює синтез композиційної стилізованої 

схеми та досконалого креативного монтажу восьми окремих деталей пластин-

розгорток, де унікальним способом закріплено велику кількість діамантів. Кожний 

камінь має своє особливе призначення в кріплені того, що знаходиться поруч – один 

камінь кріпить наступний, налягаючи на нього зверху. Завдяки стилізації елементів 

каблучки та ідеальному розміщенні діамантів, утворюється особлива гра світла. 

[260] (рис. Б 6). 

Таким чином, принципами прогресивного творчого зростання мистецтва 

художників та майстрів КюД «Лобортас» є системне вивчення та опрацювання 

українського та світового історичного досвіду традиційних технологічно-технічних 

процесів у сполучені з новаторськими підходами та прийомами у вирішенні 

формотворення ювелірства. Виразні творчі, конструкторські та інженерні ідеї є 

основними складовими у народженні ексклюзивних рукотворних ювелірних 

фантазій «лобортасівців». Високий естетичний та художній рівень поєднання 

різноманітних матеріалів, які складають велику кількість дорогих металів, 
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коштовного каміння та багатої палітри інших засобів у синтезі з віртуозним 

володінням ювелірних технік та креативними новаторськими технологічними 

прийомами, лежать в основі методів роботи митців КюД «Лобортас». Усі ці 

принципи та методи роботи «лобортасівців» є підставою для нових тенденцій 

розвитку українського ювелірства та є потужним фундаментом для формування 

вітчизняної школи ювелірного мистецтва [101; 106; 107; 108]. 

3.6. Особливості типології творів митців КюД «Лобортас» 

Сучасне українське ювелірне мистецтво вміщує в собі низку художньо-

образних і технологічно-технічних процесів, що, трансформуючись у типологічні 

групи, утворюють ряд сюжетно-функціональних концепцій ювелірних предметів, 

які є віддзеркаленням суспільних потреб та наслідком культурно-естетичного 

поступу. Широта типологічного діапазону ювелірних виробів базується, як правило, 

на традиціях і новаторстві технологічно-технічного арсеналу художників-ювелірів 

та художньо-образному мисленні, яке виливається у формування концептуальних 

циклів ювелірних композицій. Нині серед численних українських ювелірних фірм та 

представників авторського ювелірства яскраво вирізняється своїм типологічним 

діапазоном колектив КюД «Лобортас», який є зразком високого фахового рівня та 

багатогранної мови сучасного українського ювелірного мистецтва [159, с. 6–11; 

с. 17; с. 22; с. 32–3; с. 56–57; с. 62–63; с. 108–109]. Вироби, створені 

«лобортасівцями», представлені широким асортиментом та відзначені світовими 

ювелірними нагородами, увійшли до зібрання декількох національних музеїв і 

вміщенні до альбомів та каталогів, що відтворюють багату типологічну палітру 

ювелірних творів, також вони знаходяться в приватних колекціях різних країн світу, 

засвідчуючи цим високе поцінування та мистецький рівень [260]. 

Відзначимо, що ряд важливих аспектів щодо особливостей типології та різних 

методів систематизації асортименту творів декоративно-прикладного мистецтва, 

зокрема художньої обробки металу, розглядаються в публікації Х. Содомори 

«Типологія металевих прикрас та шкіряних доповнень до традиційного чоловічого 

одягу в Українських Карпатах кінця ХІХ – початку ХХ століття», де подано аналіз 

різних методів типологічної класифікації народних металевих прикрас та виробів 
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іншого ужиткового призначення, що висвітлюють у своїх наукових працях 

С. Боньковська., Ю. Юсипчук., Л. Суха., Г. Врочинська. При цьому автор чітко 

вибудовує свою структурну позицію [169]. Зауважимо, що якщо типологія народних 

металевих прикрас активно досліджувалася, то зазначені питання сучасного 

професійного ювелірного мистецтва все ще залишаються відкритими, при цьому 

можна провести аналогію основних принципів побудови типологічної схеми. 

Актуальність аналізу типології ювелірних творів митців КюД «Лобортас» 

походить із різноманіття художньо-образної тематики конструктивно-формотворчих 

процесів, традиційних та інноваційних ювелірних технік (гаряча емаль, 

гравіювання), багатства ужиткового асортименту предметів (натільні прикраси, 

комплекти, гарнітури, вироби інтер’єрного характеру, сакрального призначення). 

Класичний ювелірний Дім «Лобортас» – це українська ювелірна фірма, яка 

вже своїм формулюванням декларує чітку позицію, що окреслює стратегічні 

принципи створення лінії асортименту ювелірних виробів та передбачає 

сегментацію унікальних родинних та колекційних коштовностей. За визначенням 

засновника та власника зазначеної ювелірної фірми І. Лобортаса, у «класичному 

ювелірному домі» створюються не просто предмети ювелірного мистецтва, що 

існують переважно в одному екземплярі, але й твори музейного рівня, що гідні стати 

еталоном нового часу в українському та світовому ювелірстві. Прикладом 

інноваційних та традиційних вирішень у творчості «лобортасівців» є ювелірні 

предмети, які мають певну класифікацію та специфіку утворення за художньо-

образною тематикою, технологічно-технічними аспектами, матеріалами та за 

функціональним призначенням (таб. 3.1; таб. 3.2; таб. 3.3; таб. 3.4; таб. 3.5). 

В асортименті присутні різноманітні коштовні прикраси різного вжитку, де 

застосовується технологічно-технічні процеси каменерізного мистецтва, методи 

інженерного ювелірства, новаторські прийоми в класичних техніках гравіювання та 

гарячих емалей. Тут яскраво розкривається великий спектр накопиченого 

культурно-історичного досвіду, де стратегія створення високохудожніх зразків 

ювелірства еталонного значення є головними пріоритетами «лобортасівців», які не 

обмежуються одним напрямом, а постійно перебувають у пошуках нових 



122 

 

авангардних завдань [188, с. 114]. «Лобортасівцями» виконуються ювелірні твори, 

що не поступаються за оригінальністю та неординарністю художньо-образних 

концепцій, складністю і якістю технічного виконання, а рівноцінні шедеврам 

ювелірного мистецтва світового значення. Асортимент митців КюД «Лобортас» 

складається з розроблених ліній ювелірних виробів – це світські прикраси 

(гарнітури, комплекти, кольє, браслети, сережки, каблучки), предмети релігійного 

змісту (хрести, панагії, ладанки, іконки), кабінетні настільні прикраси (курильні, 

письмові та декоративні набори), а також речі інтер’єрного характеру – скульптура з 

листової міді та з коштовним покриттям (таб.3.5). Художньо-образні концепції 

творів «лобортасівців» зазвичай плануються та поєднуються в тематичні колекції, 

серії робіт, присвячені одній темі та об’єднані загальною ідеєю (таб. 3.1). Типологія 

ювелірних виробів зазначеного творчого колективу класифікується та поділяється 

на роди й типологічні групи, які, у свою чергу, через родові відмінності, що 

вирізняються функціональними особливостями, мають розгалужену типологічну 

структуру, яка ділиться на підгрупи, типи та підтипи й виділяється багатством 

дорогоцінних металів, коштовного каміння та інших різноманітних матеріалів, 

конструктивно-формотворчих чинників, що також розрізняються за технічними 

засобами виготовлення творів (таб. 3.3; таб. 3.4). Треба відзначити, що при цьому 

домінуючу роль відіграє естетична функція, а підпорядковуючу – практична. Обрані 

пріоритети засвідчують велику значимість романтизму художньо-образної ідеї у 

взаємодії з авангардними технологічно-технічними процесами, які дають підстави 

розрізняти асортимент «лобортасівців» за підгрупами, що характеризуються 

застосуванням класичних ювелірних технік і утворюють потужний арсенал 

традиційних та інноваційних технічних прийомів (таб. 3.2). 

Різноманітність багатопланової тематичної концепції виготовлення ювелірних 

творів миців КюД «Лобортас» чітко сформувала утверджену типологічну карту та 

дає змогу художникам й майстрам ефективно організовувати та спрямовувати творчі 

ідеї до виробничого процесу. Естетична природа та декоративно-функціональні 

чинники є основними у створенні ювелірних композицій, які утворюють цікавий 

асортимент ювелірних предметів та системно класифікуються. Принципи 
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класифікації ювелірних творів за їх суттєвими функціональними призначеннями, 

жанровими та технологічними ознаками самі «лобортасівці» виокремлюють у 

типологічні групи (ювелірні прикраси, інтер’єрні прикраси, релігійні прикраси), які 

мають широке розгалуження на підгрупи, типи та підтипи. Так, типологічна група 

ювелірних прикрас розділяється на підгрупи: гарнітури, каблучки, сережки, брошки, 

підвіски, кольє, браслети, чоловічі прикраси. Підгрупа каблучок ділиться на типи з 

назвами: «High-end», «Топ-клас», «Люкс-клас», «Pret-a-porte», «Світ навколо нас», 

«Етнічні узори», а також на підтипи: «Обручальні», «Вінчальні» та «Заручальні» 

(рис. Б 1–Б 32). В інтер’єрних прикрасах виокремлюються підгрупи: декоративна 

скульптура, кабінетна прикраса, посуд, печатки, зброя, каменерізна пластика, 

колекції різних типів. Типологічна група релігійних прикрас вирізняється 

ювелірними предметами: лампади, панагії та хрести, ікони, інтер’єрні, хрести 

натільні, іконки натільні, іудаїка, інші вірування. 

У типологічній групі ювелірних прикрас творцями КюД «Лобортас» яскраво 

демонструється організація планування асортименту виготовлення ювелірних 

виробів, що зумовлюються чітким функціональним призначенням предмету – 

натільна прикраса або прикраса для одягу (брошки, чоловічі комплекти). 

Функціональний зв’язок творів зазначеного роду розділено на підгрупи, що чітко 

відповідають утвердженим пріоритетам – створення ювелірних прикрас 

рукотворним методом, де розставляються акценти на ексклюзивність виробу, 

відроджуючи та культурно розвиваючи давні традиції, де ювелірні прикраси стають 

ознакою соціального статусу та свідчать про успішність і художньо-естетичні 

критерії власника ювелірного твору. Визначення функціональності предмета 

конкретного підтипу коштовних прикрас здебільшого відразу передбачає та вказує 

на напрями розбудови композиційних схем та засобів ювелірного формотворення, 

що дозволяє виявити художньо-естетичні та віртуозно-технічні акценти. 

Композиційні схеми ювелірних виробів зазначеного підтипу ґрунтуються на 

художньо-виражальних прийомах – симетрії, асиметрії, контрасті, нюансі, динаміці, 

статиці, ритмі, принципи застосування яких визначаються обраною художньо-

образною ідеєю, що лежить в основі ювелірного твору. 
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Підгрупа гарнітурів у творчому доробку «лобортасівців» поділяється на два 

типи: великі та малі ювелірні гарнітури. Ювелірні гарнітури – це комплекти 

ювелірних прикрас, об’єднані однією сюжетною лінією, стилістикою композиційної 

схеми, що мають спільні принципи та методи художнього формотворення та 

утворюють єдиний ювелірний ансамбль. Як правило, до визначення повного 

великого ювелірного гарнітуру відносяться комплекти, що налічують ювелірні 

предмети, які утворюють єдину композицію: кольє, сережки, каблучка або браслет. 

Також існують комплекти, що утворюються із: сережок, підвіски або брошки, 

браслета або каблучки. До типу великих гарнітурів відносяться: «Чарівне джерело» 

(2007; предмети: кольє, сережки, браслет; матеріали: золото, діаманти, топаз, кварц); 

«Хуанхе» (2007; предмети: кольє, сережки, браслет, каблучка; матеріали: золото, 

діаманти, рубіни, смарагди, сапфіри, перли) (рис. Б 41; Б 42). Комплекти, які 

утворюються з варіацій двох або трьох ювелірних предметів: сережок та каблучки, 

браслета та каблучки або кольє та каблучки, виокремлюються у тип неповного 

малого ювелірного гарнітуру. До прикладу – «Цвітіння сакури» (2011; предмети: 

сережки, каблучка; матеріали: золото, діаманти, рожевий кварц); «Маки» (2008; 

предмети: підвіска, каблучка; матеріали: золото, емаль). 

Підгрупа каблучок разом зі своєю основною практичною функцією прикраси, 

виконує функцію естетичну та демонструє розвиток художньо-культурного процесу, 

що відображається у виготовленні різножанрової тематичної структури зазначених 

ювелірних предметів, які виділяються в окремі вищеназвані типи. Важлива роль у 

формуванні структурної концепції підгрупи каблучок виявляється у втіленні 

нестандартних ідей, формотворчих рішень, особливих прийомів та ювелірних 

технік. Мета створення широкого тематичного діапазону групи каблучок – 

виразними засобами ювелірства передати в мініатюрі багатогранну та багатобарвну 

красу світу, де художниками-ювелірами відтворюються погляди на одвічні цінності 

людства: історію, релігію, культуру, мистецтво та науку. У художньо-образних ідеях 

створення каблучок присутні елементи сюжетних ліній з інших видів мистецтв: 

театру, музики, живопису, архітектури. Глибока філософія творення «лобортасівців» 

допомагає знайти новітнє бачення рішень композиційних та формотворчих 
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процесів, що відображаються в художньо-образній концепції митців КюД 

«Лобортас», зокрема в утверджені пріоритетів власного фірмового стилю. 

Відзначимо, що нині в стінах КюД «Лобортас» формується так звана «третя 

колекція світового значення» – «Третя Всесвітня», в основі якої тип каблучок «High-

end», де вироби є зразком архітектурного мислення побудови формотворчих 

процесів ювелірних виробів з усіма характерними ознаками новоутвореного стилю 

«лобортасівців». У вирішенні художньо-образних аспектів у тематиці відчувається 

романтизм настроїв у синтезі з інноваційними авангардними прийомами ювелірного 

формотворення. Композиційні схеми каблучок складаються в основному з 

симетричних елементів, насичених великою кількістю коштовного каміння, де 

акцент зазвичай надається центральному великому каменю. До прикладу – «На 

літньому балу» (2008, золото, сапфір, діаманти); «Послання небес», каблучка-

підвіска (2010, золото, діаманти, аквамарин); «Чарівник смарагдового міста» (2009, 

золото, діаманти, смарагд); «Після дощу» (2009, золото, танзанит, діаманти, 

сапфіри). Проте асиметричним вирішенням композиції вирізняється каблучка 

«Царівна Лебідь» (2011, золото, діаманти – 2525 шт.)  (рис. Б 7; Б 8; Б 9; Б 10; Б 6). 

Тип каблучок «Топ-класу» – це також вияв високої майстерності синтезу 

художника та майстра зазначеного колективу, які вирізняються складними 

композиційними, формотворчими і технологічно-технічними прийомами та 

представлені творами: «Серце Далі» (2011, золото, кварц, рубіни, діаманти); 

«Генезис» (2011, золото, діаманти); «Сади Версаля» (2014, золото, вороб’євит, 

діаманти) (рис. Б 11; Б 12; Б 13). 

Каблучки типу «Люкс-класу» – ювелірні вироби, створені із золота 750 проби, 

деякою мірою є «золотим стандартом» в ювелірстві «лобортасівців». У творах 

використано коштовне каміння та різноманітні мінерали: смарагд, гранат, діамант, 

сапфір, рубін, перли, а також застосовано техніку гарячої емалі, що надає ювелірним 

виробам особливої художньої виразності. До прикладу: «Суцвіття» (2010, золото, 

перли, діаманти); «Вогні великого міста» (2006, золото, сапфір, діаманти); 

«Відлуння вселенної» (2011, золото, діаманти) (рис. Б 14; Б 15; Б 16). 
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У серії каблучок типу «Pret-a-porte» представлені каблучки, ідеї яких 

інтерпретовані через призму справжніх принципів ювелірного мистецтв і роблять 

прикраси неповторними завдяки виразному художньому образу, принципам 

ексклюзивності та методам рукотворності : «Княжна» (2010, золото, діаманти); 

«Камертон» (2010, золото, діаманти); «Зупинись мить» (2011, золото, емаль, 

цаворити) (рис. Б 17; рис Б 18; Б 19). 

У підгрупі каблучок також виокремлюються типи: «Знаки зодіаку», «Світ 

навколо нас», «Етнічні узори» та підтипи: «Обручальні», «Вінчальні», «Заручальні», 

які відображають тематичні серії, що відповідають зазначеним назвам та яскраво 

презентують високу майстерність виконання виробів (рис. Б 20; Б 26; Б 25; Б 27; 

Б 28; Б 29). Проте, якщо в першій серії ювелірних виробів у формотворенні ключову 

роль відіграють елементи металопластики з арсеналом ювелірних технік та 

відповідним діапазоном коштовних матеріалів, то у двох інших типах та підтипах 

художньо-образні ідеї відображено в техніці гарячої емалі, де акценти 

розставляються саме на відродженні та інноваціях технологічних прийомів 

зазначеної техніки. До прикладу: «Рак» (2006, золото, діаманти, рубіни, перли); 

«Поцілунок» (2008, золото, емаль); «Мосяж» (2008, золото, діаманти, емаль)  

(рис. Б 21; Б 22). 

Підгрупа чоловічих прикрас вирізняється перснями, затискачами для 

краватки, запонками та значками. Композиційна схема предметів здебільшого 

побудована на основі лаконічно стилізованих геометричних елементів, де за декор 

слугують коштовне каміння, гравіювання та гаряча емаль. Тематика виробів 

відображає романтичні настрої «лобортасівців»: запонки «Дорога в небо» (2011, 

золото, діаманти); затискач для краватки «Врубель» (2008, золото, діаманти, 

сапфіри); перстень «Талісман часу» (2008, золото, смарагд, гагат) (рис. Б 55; Б 56; 

Б 57). 

Підгрупа сережок займає важливе місце в асортименті митців КюД 

«Лобортас», де в основі композицій лежать принципи як симетричних, так і 

асиметричних схем. У формотворенні застосовується повний арсенал ювелірних 

технік та широкий спектр різних дорогоцінних матеріалів. Акцентується на 
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головному елементі композиції, побудованій на основі рослинного чи 

геометричного орнаменту, де в центрі присутній виразний коштовний камінь, 

оздоблений віртуозним гравіюванням. Також у виготовленні ювелірних виробів 

зазначеної підгрупи на високому художньому рівні застосовується техніка гарячої 

емалі. До прикладу: «Мальва» (2008, золото, емаль, діаманти); «Каре» (2011, золото, 

діаманти); «Північне сяйво» (2009, срібло, діаманти, топаз); «Зелений горошок» 

(2007, золото, діаманти, цаворити, перли) (рис. Б 33; Б 34; Б 35; Б 35). 

У підгрупах брошок, підвісок та браслетів в основі художньо-образних ідей 

присутні міфологічні, зооморфні та рослинні мотиви: «Прогулянка короля» (2007, 

золото, діаманти 228 шт., перли 18 шт., гаряча емаль по «монетному гравіюванні»); 

«Овен» (2009, золото, діаманти, рубіни, бурштин, емаль); брошка-підвіска «Квітка – 

Райський сад» (2012, золото, спесартин, сапфір-теракот, рубін); брошка «Зоряний 

шлях» (2008, золото, родій, діаманти) (рис. Б 37; Б 38; Б 39; Б 40). 

Слід відмітити, що присутність кабінетної прикраси або розкішного сувеніру 

на столі ділової людини свідчить про респектабельність власника ювелірного твору, 

тому створення предметів підгрупи об’ємно-пластичних композицій інтер’єрних 

прикрас зумовлено соціальним статусом та культурно-естетичним рівнем 

поціновувача мистецтва. Ювелірні твори зазначеної підгрупи виконують 

декоративну або утилітарну функцію, вказуючи на філософські погляди власника, 

деякою мірою натякають на особливість та значення буття. Широкий тематичний 

діапазон та художньо-образні ідеї «лобортасівців» здебільшого мають глибокий 

алегоричний підтекст. У виконанні творів застосовуються складні технологічно-

технічні процеси, де наголошується на принципах та методах рукотворності та 

довершеності виконання роботи в матеріалі, при цьому використовуючи синтез 

інженерного мислення й складних ювелірних технік («монетне гравіювання», 

художня гаряча емаль, креативні прийоми металопластики). Підгрупа інтер’єрних 

прикрас митців КюД «Лобортас» розгалужується на типи, що презентують твори: 

скульптурна композиція «Свято дині» (2013, срібло, золото, рубін (200, 7 ct), 

діаманти, яшма пісочна); скульптура  «Моісей» (2012, золото, срібло, діаманти, 

рубіни); скульптурна композиція «Скрипаль на даху» (2014, срібло, емаль, 



128 

 

діаманти); скульптурна композиція «Море Галілейське» (2016, срібло, кахолонг, 

нефрит, онікс, кварц); кабінетні – підставка для книг «Кирило та Мефодій» (2011, 

срібло, золото, бронза, нефрит, яшма, діаманти); посуд – чарковий набір «Солоха» 

(2014, срібло, рубіни, яшма, агат); печатки діляться на підтипи: подарункові, знаки 

зодіаку, східний гороскоп – «Водолій» (2007, золото, срібло, діаманти); «Риби» 

(2007, золото, срібло, діаманти); «Кабан» (2007, золото, діаманти); декоративна 

зброя – мисливський ніж «Полювання на оленя» (2013, бивень мамонта, дамаська 

сталь, срібло, діаманти); каменерізна скульптура – «Підсніжник» (2006, срібло, 

гарячі емалі, кахолонг, нефрит, онікс, кварц) (рис. Б 99; 107; Б 108; Б 109; Б 110; 

Б 111; Б 112). 

У підгрупі інтер’єрних прикрас особливо яскраво виділяється скульптурна 

композиція шахів «Боспорські походи» (2006, срібло, емалі, нефрит, дерево) 

(рис. Б 87; Б 88). Як уже зазначалося, окрім виразної художньо-образної драматургії 

твору, яка обігрується властивістю обраних матеріалів, декоративно-пластичною 

стилізацією та віртуозним застосуванням особливих технічних прийомів 

формотворення, ювелірний твір вирізняється технологічним «ноу-хау» – 

синхронізованою механікою електричної системи підняття та опускання шахового 

поля, під якими знаходиться аркада для розміщення ігрових фігур. 

Слід зауважити, що аналогією високої фахової майстерності «лобортасівців» у 

мистецтві техніки сучасного українського каменерізного ювелірства є творчість 

С. Вольського (м. Львів), О. Мірошнікова (м. Миколаїв, Львівської обл.), 

О. Ємельянова (м. Київ) та інших художників з багатим тематичним спектром саме в 

цій техніці ювелірної скульптури [201, с. 122; 203, с. 6–7; 159, с. 102–103]. 

Художньо-образна концепція підгрупи релігійних прикрас митців КюД 

«Лобортас» висвітлює сутність релігії та її вплив на суспільство протягом всієї 

історії людства. Зазначена підгрупа демонструє ряд ювелірних творів 

функціонального призначення: лампади, панагії та хрести, ікони, натільні хрестики, 

підвіски, об’ємно пластичні композиції, а також представляє прикраси, що мають 

змістовну тематику інших віросповідань. Оригінальністю архітектоніки 

формотворення вирізняються лампади, де, завдяки унікальному способу 
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конструювання основного каркасу композиції, вогонь, що передбачений за 

функціональним призначенням, незважаючи на погодні умови практично не згасає. 

До прикладу – мала лампада для Благодатного вогню «Храм Гробу Господнього» 

(2013, срібло, золото, діаманти, цінні породи дерева, вітражі, латунь) (рис. Б 79). 

Специфіка творчого поступу колективу митців КюД «Лобортас» сформувала 

широкий діапазон асортименту творів ювелірства багатогранного за жанровим та 

тематичним спрямуванням. На основі традиційних методів роботи ювелірні 

композиції завжди вміщують в собі інноваційні складові та мають характерні 

функціональні ознаки, де, як і в мистецтві ювелірної фірми Фаберже, що слугує 

зразком для «лобортасівців», пріоритетами є створення унікальних предметів – 

цікавих та сміливих своїми авангардними рішеннями. Аналізуючи архітектоніку 

типологічних структур сучасних ювелірних фірм світового рівня, що 

спеціалізуються на виготовлені ексклюзивних творів, можна провести паралелі з 

аналогічною типологією ювелірства Дому «Бучелатті» (Італія), що є представником 

модерністських течій, має давню історію та провадить традиції відродження 

класичних ювелірних технік [283]. Слід відзначити, що серед представників 

сучасного українського ювелірного мистецтва аналогічні принципи побудови 

типології творів утвердили кримськотатарські майстри ювелірного Дому «Дюльбер» 

(м. Сімферополь). В асортименті фірми є «… широке коло типів ювелірних виробів, 

що створюють ювеліри «Дюльбер»: сувенірна пластика, інтер’єрні прикраси, зброя, 

оправи для книг та чимало інших виробів, проте перевалюють, звісно ж, жіночі й 

чоловічі прикраси та аксесуари (кольє, підвіски, сережки, персні, браслети, брошки, 

запонки, годинники» [136, с. 90–91]. 

Проаналізувавши типологічну карту ювелірних виробів митців КюД 

«Лобортас», спостерігаємо – асортимент виробів є широко різноманітний та має 

розгалужену структуру класифікації в основному за функціональним призначенням, 

що має утилітарну сутність. Планування та формування основних типологічних 

груп, які, у свою чергу, поділяються на підгрупи, типи та підтипи, зумовлюються 

функціональними, жанровими та тематичними ознаками, за якими 

характеризуються ювелірні твори. Принципи та методи роботи визначають 
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особливості асортименту та характер загальної концепції типологічної структури. 

Слід відзначити, що у творах «лобортасівців» продемонстровано весь арсенал 

ювелірних технік, застосування яких передбачається художньо-образною ідеєю 

твору та матеріалами, що використовуються, тому поділ за технологічними 

аспектами є яскраво виразним у серіях ювелірних емалей, що представлені 

каблучками, підвісками, сережками різного жанрового та тематичного спрямування, 

«монетним гравіюванням» в об’ємно-пластичних композиціях, застосуванням 

великої кількості коштовного каміння та іншими технологічно-технічними 

виражальними засобами, які стали візитівками творчості митців зазначеного 

ювелірного Дому. Зазначимо, що кожна концепція створення окремого ювелірного 

твору чи цілої групи в основі має виразний художній образ, який обігрується 

різними авангардними способами формотворення, де ексклюзивність та віртуозне 

виконання виробу вручну є головними пріоритетами «лобортасівців». 

Також варто відзначити, що вироби «лобортасівців» утворюють підтипи, 

зумовлені термінами, об’ємами та складністю виконання технологічно-технічних 

процесів. Якщо предмети типологічної групи ювелірні прикраси підгрупи каблучок 

або сережок можуть виготовлятися у великих кількостях, то предмети типологічної 

групи інтер’єрних прикрас підгрупи скульптури чи кабінетних речей – виконуються 

в обмеженій кількості впродовж тривалого терміну, коли залучається численна 

команда ювелірів різних кваліфікацій. До прикладу – скульптурна симфонія «Душа 

світу» (2006, срібло, золото, діаманти, сапфіри, зірковий сапфір – 28 карат, шпінель, 

раухкварц, ляпіс-лазурі, нефрит) створювалася протягом двох років, де на різних 

ділянках технологічно-технічних процесів працював 21 майстер [260] (рис. Б 83). 

З огляду на особливості типологічної структури – широке розгалуження на 

підгрупи, типи та підтипи творів, стає зрозуміло, що останні визначаються за 

функціональним призначенням, де присутні жанрові та тематичні ознаки, 

архітектурно-конструктивне та інженерне мислення, використання потужного 

арсеналу традиційних та інноваційних технологічно-технічних процесів, 

застосування великої кількості коштовного каміння, дорогих металів, а також 

різноманітних природних матеріалів. Можна стверджувати, що творчість митців 
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КюД «Лобортас» є зразком високого ювелірного мистецтва, що розвивається в 

контексті українського і світового ювелірства, специфікою та діапазоном 

асортименту, принципами та методами роботи висвітлюючи загальну концепцію 

стилістики компанії, а також підтверджуючи сутність «класичний» у формулюванні 

назви творчого колективу – Класичний ювелірний Дім «Лобортас» [100]. 

Висновки до розділу 3 

Становлення митців КюД «Лобортас» відбувалося під впливом визнаних 

майстрів ювелірства епохи модерну та постмодерну, зокрема: Фаберже, Карт’є, 

Лаліка, Тіффіні, Маршака та іших. Своєю творчістю «лобортасівці» намагаються 

також продовжити традиції давніх золотарів, втілюючи їх у свою творчість завдяки 

сучасним технологічно-технічним та художньо-образним інноваціям та особливим 

засобам виразності. Митці КюД «Лобортас» усвідомили, що раціональний розподіл 

технологічно-технічних та художньо-конструкторських засобів утворюють 

фундамент для формування та подальшого розвитку власного стилю «Романтичний 

авангард», який розглядається як локальний та вміщує в собі два неоднозначних 

теоретичних поняття, що в даному випадку стало новим цікавим явищем в 

українському та світовому ювелірстві на зламі ХХ – ХХІ століття. Одним із 

найважливіших акцентів у досягненні високих фахових результатів є розмежування 

праці – чітка підпорядкованість художника і майстра, де «лобортасівці» суворо 

дотримуються принципів рукотворності та ексклюзивності. Особливості 

прогресивного поступу фірмової стилістики та творчості «лобортасівців» загалом у 

тому, що вони не обмежуються в одному напрямі, а постійно знаходяться у пошуках 

«нового стилю» вдало синтезуючи в своїх творах різні напрями та стилі, 

експериментуючи впроваджують технологічні процеси, які впродовж століть 

існували та розвивалися паралельно і зазвичай були не сумісні в процесі виконання 

одного твору, а перебували тільки в окремому технічному поєднанні.  

Процес виконання творів виділяється поєднанням всіх мистецьких та 

технологічних історичних напрацювань, але вже на сучасній основі синтезу 

ювелірства з будівельними та архітектурними законами побудови композиції, де 

яскравий художній образ є домінантою ювелірного твору. Специфіка еволюційних 
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процесів творчості «лобортасівців» вирізняється злагодженим конструктивним 

механізмом, що працює по утвердженій технологічній карті. Пройшовши певні 

етапи художнього та технологічного вдосконалення, творчість «лобортасівців» 

виділяється індивідуальними якостями власної стилістики, яка насичена багатим 

діапазоном різноманітних архетипів, що вміщують в собі систему символів та 

знаків, які виступають змістовними модулями в художньо-образній концепції 

означеного колективу. Архетипи виступають основним стрижнем, що майстерно 

обігрується різними засобами формотворення з використанням новаторських 

технологічно-технічних прийомів та застосування відповідних матеріалів.  

«Лобортасівці» активно використовують та поєднують різноманітні технічні 

прийоми обробки дорогих металів та коштовного каміння – як стародавні 

традиційні, так і інноваційні сучасні: карбування, литво, інкрустація, гравіювання, 

емальєрство, штампування, протравлювання, гальванопластика та багато інших 

засобів відтворення і увиразнення художньо-образної ідеї. Відродження стародавніх 

технік та впровадження інноваційних авторських прийомів, на зразок гарячої емалі 

(«мікроемалі»), ручного гравіювання («монетного гравіювання»), особливих 

винаходів кріплення дуже великої кількості каменів в одному виробі є важливим 

аспектом розвитку художньо-технічної бази означеної компанії та сучасного 

українського ювелірства в цілому. Залежно від поставленого завдання художньо-

образного вирішення формотворення, «лобортасівцями» активно застосовуються 

сполучення найрізноманітніших матеріалів: золото, срібло, дорогоцінне та 

напівдорогоцінне каміння, самоцвіти, слонову кістку, ріг, перли, бурштин, гарячі 

емалі (плавлене скло), дерево та інші.  

Художньо-стилістичний аналіз ювелірних творів «лобортасівців» за весь 

період творчої діяльності (1999 – 2017 рр.) дає змогу простежити вектор розвитку 

стилістики компанії від алегорично-образних стилізованих композицій ювелірних 

прикрас до об’ємно-пластичних ювелірних предметів інтер’єрого призначення, де 

використовуються  принципи складових художніх ознак романтизму і авангарду. 

Серед творів, що яскраво виділяються художньо-образною концепцією та 

характеризуються виразними авторськими технологічно-технічними прийомами 
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(гравіювання, гарячої емалі, кріплення вставок, інженерних конструкцій  тощо) 

ювелірні предмети різних типів та періодів творчої діяльності, такі як: гарнітури: 

«Тріумф краси» (1999), «Чарівне джерело» (1999), каблучка «Танець ангела» (2005), 

скульптурні композиції: «Душа світу» (2005), «Лавра Небесна» (2006), колекція 

срібної скульптури з циклу «Сорочинський яярмарок» (2009), шахи «Боспорські 

походи» (2009), скульптурна композиція «Козак Мамай» (2009), скульптурна 

композиція «Надбання» (2010), колекція емальових каблучок (2011), каблучка 

«Царівна Лебідь» (2011), скульптурна композиція «Сокіл» (2013), скульптурна 

композиція «Море Галілейське» (2016) та багато інших ювелірних композицій.   

Типологія ювелірства «лобортасівців» виділяється розгалудженою структурою 

типів та підтипів ювелірних прикрас, виробів інтер’єрного характеру та сакрального 

змісту, що вирізняється різноманіттям художньо-образної тематики, конструктивно-

формотворчих процесів, традиційних та інноваційних ювелірних технік. Аналізуючи 

типологічну карту зазначеного колективу, доходимо висновку, що КюД 

«Лобортас» – це ювелірна компанія, що, на основі традиційних технологічно-

технічних напрацювань світового ювелірства, а також широкого художньо-

образного тематичного діапазону, активно утверджує своєрідну концепцію 

художньої системи, завдяки впровадженню до творчого процесу новаторських 

методів та принципів роботи, які характеризуються дослідженням та опрацюванням 

різних ювелірних технік та поєднанням переважно дорогоцінних матеріалів та 

великої кількості коштовного каміння.  
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РОЗДІЛ 4 

ЕВОЛЮЦІЯ ТВОРЧОСТІ ПРОВІДНИХ ФАХІВЦІВ КЮД «ЛОБОРТАС» 

Дослідження феномену творчого поступу КюД «Лобортас» та їхньої  фірмової 

стилістики чітко вказує на нерозривність зв’язку теоретично-практичних 

напрацювань ювелірів попередніх поколінь та інноваційно-експериментальних 

завдань сучасного українського ювелірства, зокрема низки провідних художників та 

майстрів означеної ювелірної компанії. Еволюцію стилістики та художньої системи 

КюД «Лобортас» слід аналізувати за сукупністю стратегічних фахових та 

цілеспрямованих якостей творчих особистостей колективу «Лобортас». 

Вагоме значення у творчості провідних художників і майстрів КюД 

«Лобортас» відображається у спільному баченні та розумінні ідеології системного 

розвитку і творчих пріоритетів, визначених засновником та ідейним лідером 

зазначеного колективу І. Лобортасом. На перших етапах утворення ювелірної фірми, 

що відразу була зорієнтована на колективно-індивідуальну творчість ексклюзивного 

характеру, І. Лобортас окреслив специфіку підходу до творчого процесу власного 

ювелірства, демонструючи характерні якості ініціатора яскравих художньо-

образних ідей, що з часом ефективно трансформувалися у виразні дизайнерські 

рішення та формотворчі процеси [99]. У результаті сформувалася новаторська 

стратегія діяльності фірми, яка позначена творчим началом, що, як і в мистецтві 

фірми Карла Фаберже, який є «вчителем» для «лобортасівців», лежить в основі 

ідеологічних принципів та методів роботи КюД «Лобортас» [47]. Зазначимо, що 

специфіка художньо-естетичної світогляду І. Лобортаса, вміння акумулювати та 

об’єднувати фахові якості художників та майстрів різних ювелірних кваліфікацій 

сформували принципово нові засади власної фірмової стилістики [102]. 

Специфіка образної системи основних художньо-стилістичних засад та 

діапазон виражальних засобів, що втілюють ідею в ювелірний твір, формуються 

завдяки розвинутій методиці художнього мислення дизайнерів зазначеного 

колективу. Якщо аналізувати окремі процеси еволюційних змін художньо-стильових 

особливостей творчості провідних митців КюД «Лобортас» впродовж усього 
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періоду, то спостерігаємо, що специфіка художнього мислення, на якому 

ґрунтується фірмова стилістика «лоботасівців», активно розвивається та формує в 

даному випадку власні канони художньо-конструктивного та технологічно-

технічного формотворення [96]. 

Виходячи зі специфічної методики організації взаємодії художньо-образної та 

технологічно-технічної складових творчого процесу, можна припустити, що 

І. Лобортас поділяє його на послідовні етапи, які вирізняються особливими 

напрацюваннями. Перший етап – це народження образної ідеї, що в подальшому 

передбачає синтезування інтелектуальної та художньої впорядкованості, який веде 

до координованої трансформації художніх образів через використання особливих 

методів технології та способів формотворення, а також експериментальних 

досліджень технічних прийомів. У свою чергу дослідження традицій художнього 

металу та ювелірства зокрема творчі лідери КюД «Лобортас» розділили на напрями, 

якими займаються виокремлені групи майстрів, які системно примножують фаховий 

рівень напрацювань специфічних прийомів конкретних ювелірних технік, що 

використовуються в роботі. Другий етап структурує художньо-конструктивні 

процеси, де окреслюються подальші дії кожного майстра задіяного в процесі 

виконання ювелірного твору. Загальна структуризація творчого процесу, 

прогресивний поступ та утвердження функціонування цих технологічних сегментів 

утворюють цікаві вирішення формотворчих завдань, де поєднується низка технічних 

прийомів. Системний розвиток таких процесів формує цілісність мислення, веде до 

конструктивного обміну художньо-образними ідеями та народжує високі результати 

організаційної єдності у реалізації творчих концепцій художньої системи 

«лобортасівців», зокрема стилістичних векторів компанії [100]. Структурована 

система творчого процесу в КюД «Лобортас» утвердила тісний зв’язок та чітку 

підпорядкованість художника і майстра, де, як уже зазначалося, присутній принцип 

розмежування праці та застосовується особливий підхід до конкретної сукупності 

творчо-технологічних завдань [106; 108] (таб. 4.1). 

Таким чином, завдяки особливому дизайнерському підходу до творчого 

процесу окреслюється концептуальне спрямування на унікальність та 



136 

 

експериментальність різноманітних методів формотворення, що реалізується у 

тісній взаємодії майстрів різних ювелірних кваліфікацій, і дозволяє досягати 

неповторно цікавих результатів, де поєднуються витонченість та рафінованість 

художніх образів [95]. 

Утворення механізму спільного мислення та генерування специфіки 

індивідуальної стилістики призвело до переосмислення традиційних художньо-

конструктивних процесів і сформувало комплекс інноваційних творчих завдань та 

методів їх вирішення. Багатогранна система, що складається з різноманітних 

художньо-технічних експериментаторських чинників, є ефективним рушієм 

творчості «лобортасівців» і формує прогресивну сутність фірмової стилістики 

означеного колективу в цілому. Відзначимо, що на кожному новому етапі творчого 

поступу КюД «Лобортас» стилістична база помітно збагачується та доповнюється 

низкою художньо-конструктивних прийомів, що формують нові принципи і методи 

формотворення, а також розуміння сучасного ювелірного мистецтва загалом. 

Як зазначалося, «Романтичний авангард» – один із основних (базових) 

напрямів стилістичної архітектоніки, закладений та сформований вже на ранніх 

етапах еволюції КюД «Лобортас». Проте, за словами головного лідера компанії 

І. Лобортаса, паралельно розвивається напрям, який декларується як 

«неовізантійський стиль», втілення якого можна спостерігати здебільшого у 

скульптурних композиціях та в інших ювелірних предметах, де чільною є техніка 

гарячої емалі. Також це репрезентовано в творах складного конструювання, де 

поєднуються різноманітні засоби формотворення, що яскраво висвітлюють системне 

фахове зростання «лобортасівців». Ювелірні твори означеного напряму побудовані 

на основі традиційних технологічно-технічних прийомів та методів, що асоціюються 

зі стародавніми ювелірними техніками, які водночас є й ультрасучасними. Це 

зумовлено новаторським баченням вирішення різних формотворчих процесів, де 

віддзеркалено багато характерних ознак візантійської культури, предметів того часу. 

Як зазначає І. Лобортас: «Ми прийшли на дуже потужну платформу...», маючи на 

увазі надбання попередніх поколінь, епох, культур, що ефективно використовується 

митцями КюД «Лобортас», якими нині вже укладена початкова фаза для 
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формування та подальшого розвитку новітнього українського ювелірства, що є 

надійною основою для ефективного системного поступу декоративно-прикладного 

мистецтва загалом [5]. 

Серед декількох напрямів, що нині розвиваються в загальній стилістичній 

концепції «лобортасівців», не можна залишити без уваги новітні напрями авангарду, 

такі як «стріт-арт» та інші, які шляхом синтезування трансформуються в сучасні 

форми ювелірного мистецтва та народжуються в нових філософських проектах, 

відтворюючи прогресивний вектор розвитку майбутніх творчих звершень митців 

КюД «Лобортас». На меті в І. Лобортаса та низки провідних митців колективу – 

активно розвивати та чітко усвідомлювати всю сутність творення прогресивних 

методів та принципів утворення нових напрямів на вже сформованій стилістичній 

основі. 

Одним із пріоритетних та перспективних векторів розвитку стилістичної бази 

КюД «Лобортас» є формування характерних ознак популярного нині в сучасному 

мистецтві так званого контемперарі арт. Зокрема, у творчій концепції мистецтва 

«лобортасівців» вкрай необхідним, як вважає І. Лобортас, є створення ювелірних 

творів з використанням новітніх технологій, таких як: сонячні батареї, що 

живитимуть певні елементи композиції, додавши особливого звучання всій 

архітектоніці ювелірного твору. Це буде рушійною силою для народження нових 

креативних ідей щодо поєднання традиційних технологічних процесів ювелірства із 

сучасними засобами електроніки, техніки, новітніх технологій загалом, які активно 

вводяться до сучасного ювелірного мистецтва митцями КюД «Лобортас». За 

словами І. Лобортаса: «Ми дивимося на минуле, розвиваємо сучасне, і розуміємо, 

що відповідальні за те, який імпульс передаємо наступним поколінням…» [5]. 

У стратегічних планах лідерів «лобортасівців» – закладення нових підвалин для 

перспективного розвитку технологій, що з’являться у майбутньому і про які нині ще 

навіть не йдеться. Як зазначає І. Лобортас: «Ми можемо показати майбутнім епохам 

зріз нашої епохи. Ми не такі, якими були наші попередники сотні років до нас, і 

ніколи наступні покоління не будуть такими самими як ми…» [5]. 
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За твердженнями І. Лобортаса: «…Україна має ідеальні засади, тому що 

ніколи перед цим не було суто свого власного українського ювелірного мистецтва» 

[5]. Світ не знає жодного всесвітньо відомого твору (після славнозвісного 

золотарства майстрів Київської Русі), який впливав би на розвиток ювелірного 

мистецтва як такого, та щоб був би власне українського походження, а також немає 

жодного відомого імені на зразок: Челіні, Поз’є, Денлінгер. Тобто – у світі досі не 

знають таких всесвітньовідомих українських ювелірів. Але така своєрідна воля 

надає нам і значну перевагу. Більшість світових ювелірних шкіл вже пройшли свій 

апогей і здебільшого репродукують свої звичні принципи формотворення, а це 

комплексує творчу мотивацію. «Ми ж маємо вільну свідомість, тому що на нас не 

тисне ніяка стара школа і ми намагаємося творити нове прогресивне мистецтво…», 

а також «… робити наступні кроки в напрямку ультрасучасного мистецтва» – тобто 

переходити до застосування електроніки, інших інноваційних технологій, а також 

синтезування їхніх елементів в процесах художньо-конструктивного формотворення 

[5]. Ці чинники дають поштовх до формування та розвитку власного новітнього 

українського ювелірного мистецтва. І. Лобортас переконаний, що українське 

ювелірне мистецтво повинно бути зразком «…передового мистецтва ХХІ ст., яке 

повинно бути зрозумілим скрізь – у Японії, в Африці, в Мексиці і т. д. » [5]. 

У процесі творчого поступу фірмової стилістики та набуття митцями КюД 

«Лобортас» практичного досвіду сформувалася система традицій, принципів і 

методів роботи, здатність дотримуватися головної стратегії – системно підвищувати 

мистецький рівень ювелірних творів, формувати фундамент нової школи 

ювелірного мистецтва, при цьому залучаючи до творчого процесу найкращих 

українських художників-ювелірів. На різних етапах творчої діяльності КюД 

«Лобортас» працювала чимала когорта талановитих та високопрофесійних 

художників та майстрів. Кожний з них відіграв важливу роль у формуванні та 

розвитку художньої концепції фірмової стилістики «лобортасівців». Враховуючи 

індивідуальні характеристики кожного художника та майстра, а також принципи, 

що об’єднали всі ці якості в єдиний механізм взаємовпливу та обміну творчого 

мислення, приходимо до висновку, що творча еволюція кожного з членів 
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зазначеного колективу набула прогресивного розвитку та має виразні ознаки 

системного фахового зростання. 

З огляду на аналіз специфіки організації творчого процесу та формування 

стилістики КюД «Лобортас», слід виокремити низку провідних спеціалістів – 

фундаторів художньо-образної ідеології фірмового стилю «Романтичний авангард», 

які працювали на етапі утворення зазначеної ювелірної компанії. 

У команді спеціалістів, що відзначилися творчими ініціативами у створені 

перших ювелірних концепцій на етапі утвердження компанії «Лобортас» у контексті 

новітнього українського ювелірства та окреслили основний вектор поступу, 

працювали групи провідних художників та майстрів різних фахових кваліфікацій. 

Серед них: Ірина Карпова (архітектор, фундатор та головний художник фірми, 

1997–2010 рр.), Оксана Ткачук (архітектор, провідний художник, 2002 р.), Сергій 

Дорошенко (художник-конструктор, провідний майстер-модельєр, 2002 р.), Ольга 

Зубковська (архітектор, художник-модельєр, 1997–2002 рр.), Алла Сокол 

(художник-модельєр, 1998 р.), Ганна Полькова (художник-архітектор, художник-

модельєр, 1998 р.), Олександр Тарновський (художник-модельєр, 1996 р.), Микола 

Кіндяк (художник та майстер, 1999 р.), Сергій Ющенко (художник-модельєр, 

2002 р.), Оксана Мажуга (художник-модельєр, 2000 р.), Віталій Сладкевич 

(головний майстер, 1998 р.), Анатолій Рак (майстер-модельєр, 1998 р.), Максим 

Юнгер (майстер-модельєр, 1997 р.), Борис Хромов (ювелір-модельєр, 2000 р.), Юрій 

Силантьєв (майстер-модельєр, 2000 р.), Сергій Омельчук (ювелір-модельєр, 2001 р.), 

Юрій Пермінов (майстер-модельєр, 2002 р.), Євген Кучер (ювелір-модельєр, 

2000 р.), Дмитро Стрекалов (майстер-дизайнер, 2001 р.), Андрій Кулигін (майстер та 

художник камерного металу, 2003 р.) та інші [69; 157]. 

У результаті сміливих та креативних дизайнерських рішень, що мають яскраву 

художньо-образну основу, сформувалася концепція структурування творчого 

процесу КюД «Лобортас» зі стрімкою динамікою поступального розвитку. Слід 

відзначити, що на початку формування загальної творчої концепції значна частина 

художників-дизайнерів ювелірної фірми «Лобортас» того періоду отримали фахову 

освіту як художники-архітектори. Цим пояснюється спільне бачення колективом 
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художників розбудови системи конструктивного мислення за принципами 

архітектурних канонів. Головним принципом таких дизайнерських рішень є пошук 

концепції архітектоніки майбутнього твору. Застосування нових підходів до 

художньо-конструктивних проблем вивело на свідоме напрацювання власних 

методів та прийомів креативного конструктивного формотворення з позиції 

архітектурних законів побудови композиції ювелірного твору, унаслідок чого 

виникли перші ознаки новоутвореного фірмового стилю. Завдяки особливостям 

специфіки дизайну, що вирізняється застосуванням аналітичних прийомів 

архітектурного мислення, у процесі безпосереднього створення композиції 

комплексно проводяться експериментально-дослідницькі методи формотворення на 

всіх стадіях творчого процесу. Ідея впровадження архітектурних прийомів у 

побудові загальної концепції формотворення визначила вектор та утвердила форму 

структуризації системи творчого процесу КюД «Лобортас». 

Варто зауважити, що одним із головних ініціаторів таких експериментально-

дизайнерських методів «лобортасівців» є Ірина Карпова, яка, оперуючи знаннями 

художника-архітектора, уміло впроваджувала їх до творчого процесу. Під час 

застосування в дизайні нових принципів побудови архітектоніки ювелірного твору 

водночас робився яскравий акцент на художньо-образну філософію та естетичні 

якості виражальних засобів експериментаторського формотворення. Такі 

новаторські принципи та методи бачення творчого процесу відіграли суттєву роль у 

становленні та подальшому поступі новоутвореного стилю, а також специфіки 

стилістики ювелірної фірми «Лобортас» загалом [166]. Тому можна стверджувати, 

що однією з ключових фігур в період становлення та формування творчих засад, 

виразних художньо-стильових ознак, утворенні комплексної системи естетичних 

пріоритетів, що яскраво вирізняються романтичною своєрідністю художньо-

образних виражальних засобів, є саме Ірина Карпова, яка була однією з фундаторів  

стилю «Романтичний авангард», тривалий час головним художником-дизайнером та 

розробником концепційної архітектоніки творчого процесу зазначеної ювелірної 

компанії [157]. 
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У зв’язку з окресленими творчими завданнями, колектив КюД «Лобортас» 

періодично поповнюється майстрами різних ювелірних кваліфікацій, що дає 

можливість збагачувати палітру виражальних засобів, якісно ускладнювати 

архітектоніку композиційних схем, розширювати діапазон технологічно-технічних 

експериментів, вводити до художньо-образної архітектоніки творів особливі 

інженерно-механічні акценти, яскраво вирізняючи їх та додаючи специфічної 

функціональності. Разом із художниками та майстрами спеціалізації ювелірства, до 

загального творчого процесу активно долучаються: інженери, майстри 

каменерізного мистецтва, майстри по дереву та низка інших спеціалістів, які нерідко 

беруть участь у реалізації великих проектів, де передбачено велику кількість різних 

технологічних операцій, що стосуються не тільки традиційних технологій 

художнього металу та обробки коштовного каміння, але й інших складових 

виробництва ювелірних творів «лабортасівців». 

Так, до прикладу, серед творців одного з перших масштабного 

концептуального проекту скульптурної композиції ювелірної симфонії «Душа світу» 

(2005) на провідні позиці вийшли спеціалісти різних кваліфікацій: І. Карпова – автор 

та ведучий художник, С. Дорошенко – ведучий майстер, М. Кіндяк – скульптор, 

О. Мажуга – художник (розробка елементів зодіакальних знаків на сфері), 

А. Дорошенко, В. Кущ, Ю. Сілантьєв, М. Юнгер, С. Акуленко, В. Жуковець – 

майстри-ювеліри [76; 260]. Відзначимо, що робота над згаданим проектом чи не в 

перше позначена комплексним структурним підходом, чітким розмежуванням 

технологічних операцій та раціональним використанням технологічно-технічного 

потенціалу учасників створення ювелірного предмету. Під час виконання 

ювелірного твору остаточно окреслились основні методичні принципи ведення 

творчого процесу та загальної образно-ідейної концепції КюД «Лобортас», які 

вивели творчість «лобортасівців» на новий якісний етап розвитку, а саме 

формування нових напрямів та розширення стилістичної бази загалом, що 

вирізняється особливою специфікою формотворчих процесів та виражальних 

засобів. 
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Слід відзначити, що, як зазначалося вище, у реалізації проекту «Боспорські 

походи» (2006) також брало участь багато фахівців різних кваліфікацій (21 

спеціаліст). Серед них: І. Лобортас – автор ідеї та керівник проекту, С. Дорошенко – 

провідний майстер, О. Запорожець – інженер-винахідник електроніки вузлів та 

механізмів, І. Карпова – провідний художник, В. Гонтаренко – скульптор, 

А. Машков – ювелір-модельєр, В. Авраменко – майстер-ювелір, А. Кузьменко – 

майстер-модельєр, А. Дорошенко – інженер композиційних матеріалів, В. Кущ, 

К. Володин-Панченко, А. Муравський – майстри по каменю, В. Хмара – інженер, 

С. Акуленко, В. Губченко, І. Юрков – ювеліри-монтувальники, Н. Рагузин, 

Г. Рагузин, А. Коняєв, П. Корецький – майстри художнього дерева [72; 260]. 

Нині поіменний список творчої команди провідних фахівців (митців) КюД 

«Лобортас» можна розділити на три групи за критерієм стажу роботи в зазначеній 

ювелірній фірмі. Так, це майстри, які впродовж багатьох років, практично з початку 

створення компанії, працюють у колективі «Лобортас»; майстри, які протягом 

достатньо тривалого часу перебувають в колективі; а також майстри, котрі лише 

нещодавно долучилися до спільного творчого процесу. Слід відзначити, що навіть 

серед тих майстрів, що тільки нещодавно розпочали творчий шлях у колективі дому 

«Лобортас», уже можна виділити певну кількість спеціалістів, фаховий рівень яких 

варто оцінювати як достатньо високий. Проте І. Лобортас зазначає: « … час 

перевірить наскільки вони зацікавлені співпрацювати з нашою компанією, тому що 

ми займаємося суто мистецькими речами, а досить часто стає так, що людина 

приходить для того, щоб навчитися займатися потім власними бізнесовими 

справами», що свідчить про здебільшого прагматичні пріоритети загалом на 

ювелірному ринку країни [5]. 

Фахове поле майстрів вирізняється високим рівнем практичних навичок, що 

системно здобувалися на різних етапах роботи в КюД «Лобортас», та сформованим 

арсеналом колективного досвіду діяльності компанії за чверть століття (1991–2016). 

Високі творчі результати митців віддзеркалюються широким спектром художньо-

конструктивних та формотворчих напрацювань у вигляді творчих експериментів, 

що трансформуються в новаторські ідеї та низку винаходів. Еволюційні процеси, що 
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відбуваються в загальному контексті творчого розвитку митців КюД «Лобортас», 

виокремлюють окремі творчі особистості, які вирізняються власним філософським 

баченням створення ювелірного твору. Так, Ганна Полькова (в компанії працює з 

1995 р.) та Максим Юнгер (в компанії працює з 1997 р.) вирізняються специфічними 

принципами мислення, що допомагає у створенні низки особливих глибинних 

філософських творчих концепцій. Сергій Хромов – один із досвідчених майстрів, що 

вирізняється потужним потенціалом та швидкістю виконання технологічно-

технічних операцій у створенні цікавих, довершених мистецьких ювелірних завдань. 

Сергій Омельчук, за словами Ігоря Лобортаса: « … діамант в нашій компанії, це 

людина, яка є абсолютно не комерційна для компанії, проте віддзеркалює стару 

школу експериментальної ділянки Київського ювелірного заводу» [5]. Майстер 

свого часу спілкувався, навчався та безпосередньо переймав досвід від майстрів-

наставників, що працювали на фірмах відомих ювелірів Й. Маршака та К. Фаберже. 

Також для ювеліра характерне системне експериментаторське мислення, що 

реалізується в низці новаторських винаходів. Юрій Калінік – головний майстер КюД 

«Лобортас» (вихованець школи «Лобортас») вирізняється абсолютно довершеним та 

оперативним виконанням ювелірних операцій та доведенням твору до досконалого, 

цілісного завершення. У колективі КюД «Лобортас» «…є майстри, які можуть 

працювати над своїми якимись певними завданнями – тільки окремими 

технологічними операціями, проте виконують цю роботу на найвищому рівні» [5]. 

Треба зазначити, що в колективі є персоналії, які вирізняються креативним 

конструкторським мисленням, проте вони поступаються майстрам-віртуозам у 

виконанні окремих технологічно-технічних операцій. Таким чином, у творчому 

процесі присутнє поєднання найвищих фахових якостей окремих майстрів у єдиний 

творчо-конструктивний механізм. Складається своєрідний симбіоз, де окремі 

частини спільного проекту виконують майстри різних ювелірних кваліфікацій: 

монтувальники, гравіювальники, емальєри, фахівці, що працюють з камінням усіх 

видів його огранювання й кріплення, та інші. Важливо, що ділянка типологічних 

груп скульптурних композицій яскраво демонструє багатогранність концептуальної 

тематики та арсенал експериментальних формотворчих процесів «лобортасівців», 
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який вирізняється унікальними технологічно-технічними операціями. Так, Олена 

Кадирова – головний скульптор, фахівець, що характеризується кмітливістю, 

креативністю свіжих ідей, сучасним баченням вирішення архітектоніки ювелірного 

твору, добре розуміє та відчуває стратегію розвитку концепцій творчих завдань, які 

впроваджуються та реалізуються в колективі КюД «Лобортас». Ця ділянка 

виокремлюється в типологічні групи, де створюються кабінетні прикраси, лампади 

та інші речі інтер’єрного призначення. Також серед висококваліфікованих фахівців 

яскраво виділяється Андрій Селіванов – головний майстер ділянки скульптурних 

композицій, а також багато інших спеціалістів високого рівня. 

За свідченням І. Лобортаса, творчий процес у колективі чітко диференціюють 

на технологічні цикли, що здійснюють фахівці високого класу залежно від їхньої 

специфіки виконання характерних художньо-технічних операцій. 

У потужній групі художників-дизайнерів виокремлюються митці, які не лише 

ведуть роботу на якомусь певному етапі, але й можуть бути кураторами всієї 

концепції творчого процесу від задуму ідеї до останньої фази – «завершальної 

риски». Дизайнери компанії вирізняються особливою методикою ведення роботи, 

коли на початковому етапі художньо-образного опрацювання ідеї твору, як уже 

зазначалося, виконують паперові макети – прототипи різноманітних предметів: 

ювелірних прикрас, скульптурних композицій, кабінетних прикрас тощо. 

Варто відзначити, що за понад два десятиліття творчої діяльності колективу 

митців КюД «Лобортас» сформувалася та утвердилася авторська методика 

емальєрної та гравіювальної школи «Лобортас», що представлена групами майстрів 

високого фахового рівня зазначених кваліфікацій. Серед майстрів-емальєрів 

вирізняються: Аліса Комарова (ведучий майстер), Марія Томасик, Ганна Шибунова, 

а серед групи майстрів-граверів – Дмитро Пономарьов (ведучий майстер) та Олена 

Єфіменко. 

Відзначимо, що в колективі КюД «Лобортас» існує окрема група майстрів-

заготівельників, відповідальних за процеси прокатки, волочіння, обслуговування 

конкретних технологічних операцій, що значно полегшує та прискорює основну 
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роботу майстрів, які сконцентровані на складних художньо-технічних ділянках 

роботи. 

Також слід відзначити, що впродовж нинішнього періоду творчості 

«лобортасівців» спостерігається впровадження певних елементів роботи з 

технологіями «3D»-моделювання, де пріоритетним є не повна заміна ручної праці, а 

лише полегшення репродукування тих чи інших операцій, які майже неможливо 

виконати вручну. Тому, як зазначає І. Лобортас, такі технології дозволяють 

відтворювати те, «…що раніше дуже складно було робити або ж взагалі було не 

можливо…» [5]. 

Варто зазначити, що в колективі утворилася група майстрів, які працюють 

винятково над експериментальними процесами – винаходами, що зумовлено 

основними стратегічними принципами КюД «Лобортас». 

У творчості провідних митців КюД «Лобортас» спостерігається активне 

зростання та утвердження тенденцій до винахідницької діяльності. Це відіграє 

вагому роль у створенні іміджу зазначеної ювелірної компанії та формує засади 

принципів нового формотворення, вносить новаторські віяння, співзвучні вимогам 

часу, коли поступово стираються грані багатьох видів мистецтва, вказуючи на 

стрімку динаміку розвитку новітнього українського ювелірства в контексті 

декоративно-прикладного мистецтва. Захоплення «лобортасівцями» 

експериментаторською діяльністю сформувало цілу низку винаходів та 

трансформувало їх у вимірі ювелірного мистецтва, де синтезування різних 

технологічно-технічних процесів художнього металу звучать як основні пріоритети 

творчості митців КюД «Лобортас». Так, за твердженням І. Лобортаса, у ювелірних 

творах із серії «Полювання» виявляється «певний полігон» для експериментальних 

операцій та пошукової дослідницької діяльності в плані опрацювання технологічних 

нюансів-винаходів. Тут застосовано нові методи використання каменів, 

різноманітних вставок, новаторські способи обробки широкого спектру матеріалів, 

багато новаторських удосконалень та інших цікавих технічних моментів. 

Зазначений тематичний цикл є своєрідним полем для вирішення різнопланових 

художньо-технологічних напрацювань, можливістю на простих завданнях знайти 
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нові формотворчі концепції, «торкнутися і почати думати» у визначеному напрямку, 

а вже тоді, коли знайдено вектор певного вирішення – переходити до складніших 

аналітичних завдань, що в перспективі ведуть до творчого винаходу. Як розмірковує 

І. Лобортас: «Це складні речі, що стають зрозумілими в процесі роботи, які 

вирізняються тими чи іншими технологічно-технічними операціями, що доводяться 

до безперечної досконалості та потужного творчого фіналу. Винаходи максимально 

опрацьовуються до довершених взірців та еталонів високого мистецтва, які в 

майбутньому, можливо, впливатимуть на історію людства» [5]. 

Аналізуючи процеси, що відбуваються в роботі КюД «Лобортас», варто 

детальніше зупинитися на специфіці мислення, принципах та методах роботи 

окремих митців, які, безперечно, вплинули на творчий поступ зазначеної ювелірної 

компанії. 

Сергій Ющенко – працює на посаді головного художника КюД «Лобортас» з 

2016 року. Після отримання фаху ювеліра-модельєра (ПТУ № 38, м. Київ) він 

проходив виробничу практику в першій українській приватній ювелірній фірмі 

«Фіал». Згодом, після піврічного навчання, розпочав працювати художником у 

ювелірному ательє «Лобортас», виконуючи різні дизайнерські завдання, що 

визначалися арт-директором і головним художником І. Карповою. На думку 

С. Ющенка, його фахові вміння, як і основні ознаки стилістики компанії 

формувалися паралельно в процесі творчого зростання колективу та розвитку 

загальної художньої системи «лобортасівців». Виходячи із творчих позицій 

художників і майстрів фірми, уміло синтезуючи специфіку індивідуальної роботи, 

першочерговим завданням на той момент було виявити творчий потенціал та 

технічний арсенал кожного окремого митця. У результаті якісного поєднання всіх 

художньо-технологічних сегментів в один цілісний механізм сформувалася система 

оригінальних методів конструктивного формотворення, що ефективно позначилося 

на розробці загальної творчої концепції та прогресивному розвитку компанії 

загалом. За словами С. Ющенка, формування такої системи було зумовлено 

процесами, що зазвичай реалізовувалися у вигляді художньо-конструктивних 

пропозицій, поєднань різних технологічних операцій та ювелірних технік, певною 
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мірою це також художньо «прищеплювалося» в діалозі з потенційними 

замовниками. На початку таких процесів не завжди відразу знаходилося розуміння 

загального змісту та сутності ювелірного предмета, проте після повного завершення 

виконання завдання ювелірний твір завжди справляв яскраве враження, отримуючи 

схвальні відгуки від шанувальників. Упродовж певного періоду поступово 

сформувалася стилістична архітектоніка компанії «Лобортас». З’явилися художньо-

технологічні винаходи та різноманітні «ноу-хау» експериментальних методів 

формотворення – так звані ювелірні родзинки, що вирізняють творчість митців 

компанії «Лобортас» з-поміж широкого кола сучасних фірм та художників 

авторського ювелірства. Усі ці чинники системно доповнювали загальну концепцію 

художньої системи в процесі становлення та формування ювелірної компанії КюД 

«Лобортас», в основі якої закладена стратегія на виготовлення ексклюзивних творів 

з інноваційним характером колективної праці. На думку С. Ющенка, фірмова 

стилістика «лобортасівців» сформувалася внаслідок синтезування всіх художньо-

конструктивних та формотворчих чинників, що розкрилися завдяки потужному 

творчому потенціалу провідних митців КюД «Лобортас» та ефективно розвиваються 

нині. Як зазначає С. Ющенко, на даному етапі митці «Лобортас» намагаються дещо 

відійти від усталеної стилістики фірми, що зумовлено пошуками нових напрямів, 

співзвучних новому часу та тенденціям розвитку сучасного світового ювелірства. На 

думку художника, складні конструкції, багатопланові композиції, громіздкі масивні 

ювелірні прикраси, які раніше створювали «лобортасівці», нині не зовсім 

відповідають новітнім дизайнерським вимогам [15]. Тому необхідно шукати шляхи, 

бачення та обличчя нових форм стилістики «Лобортас», що б відповідали світовим 

критеріям ювелірства, але одночасно були б і ексклюзивним новаторством. Відтак, 

робляться потужні спроби вирішення цього завдання – віднайти дещо інші 

новаторські сторони ювелірства, які б віддзеркалювали тенденції сучасної епохи та 

розвивалися б у контексті новітнього мистецтва загалом, де пріоритетним є 

поєднання всіх історично набутих художніх практик, що звучать сучасною мовою. 

На думку С. Ющенка, час змінюється, і тому навіть деякі усталені речі також 

повинні змінюватися, а з ними – і стилістика компанії КюД «Лобортас». Принципи 
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роботи, художньо-технологічний рівень творів і стилістика компанії були 

спрямовані на вирішення конкретних завдань, що вирізнялися масштабними 

творчими проектами. Усі ювелірні предмети того періоду зазвичай викуповували до 

завершення їх виконання, тому в роботі існував певний ступінь творчої свободи, а 

також матеріальна підтримка замовника, що також є важливим. Тому в результаті 

виходили високі результати, що відповідали поставленому завданню [15]. Серед 

дизайнерських проектів, що розкривають творчий потенціал С. Ющенка як 

художника-дизайнера, було розроблено низку ювелірних прикрас – масивних 

каблучок та перснів. У центрі композицій зазвичай присутні громіздкі кольорові 

вставки, де «масштабність» ювелірного предмета дає можливість «погратися з 

деталями». Як зазначає С. Ющенко, на етапі поступу КюД «Лобортас», коли 

виконувалися здебільшого «помпезні» ювелірні прикраси, він та інші художники 

компанії займалися власне «прикрашанням прикраси». Нині стратегія фірми 

рухається до більш делікатної та лаконічної форми стилізації композицій, де 

обов’язково потрібно знаходити чітку середину між «пишністю та мінімалізмом». 

Мінімалізм – це характерна ознака сучасного дизайну та вимога нинішнього часу, а 

пишність дозволяє вивести ювелірний предмет на високий художньо-естетичний 

рівень, проте все це повинно бути ідеально збалансовано. Був період, коли 

здебільшого розроблялися помпезні предмети, де виразність ювелірного виробу 

вирішувалася за допомогою вдалої композиційної схеми та цікавої «гри» вставок. 

До прикладу, популярна в асортименті «лобортасівців» на початку 2000-х років 

каблучка «Мухомори» вирізняється заповненням червоних та білих каменів у 

поєднанні з маленькими перлинами, якими оздоблена верхня частина композиції 

(шапка гриба), при цьому основні елементи композиції – два грибочки зв’язані між 

собою урівноваженою стилізацією рослинних елементів. Зазначена композиція 

виділяється особливою стилістичною гармонією кольорових плям та звучить 

алегорією романтики казкового мотиву [15]. 

Завжди цікавою та особливою для художника є робота над виробами 

сакральної тематики і предметами для церкви та її служителів – це панагії, великі 

хрести тощо. Здебільшого це не просто гарні предмети, а об’ємні та масивні твори, 
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виконані на високому мистецькому рівні з урахуванням новаторських технологічно-

технічних процесів, а також церковних канонів. Слід зазначити, що художником 

створений дизайн великої кількості робіт, які вражають масштабами, багатим 

декором та інколи не зовсім традиційним підходом, де, зокрема, застосована техніка 

різьблення по каменю, що сам по собі не є типовим матеріалом у традиційному 

ювелірстві. До прикладу, кахалонг – глухий і непрозорий камінь, що візуально 

нагадує порцеляну, а виконання з нього будь-якого композиційного елемента в 

каменерізній техніці дозволяло вносити особливий тон до художньої основи 

ювелірного предмету, що, власне, й було одним із цікавих композиційно-

формотворчих експериментів на той час. У творчому здобутку С. Ющенка є 

ювелірні предмети, дизайн яких розробляли саме в процесі виконання завдання, 

тому через деякий час вони почали сприйматися по-іншому, поступово 

переосмислюватися, а нині, безперечно, вони займають належне місце у творчій 

скарбниці КюД «Лобортас» та сучасному українському ювелірстві загалом. Серед 

них низка ювелірних творів (зокрема різноманітні панагії), що виконані для 

представників вищого духовенства – для Митрополита Володимира та для Владики 

Києво-Печерської Лаври Павла. На думку нині головного художника КюД 

«Лобортас» С. Ющенка, за певний період роботи було розроблено велику кількість 

унікальних творів, кожен з яких, по мірі накопичення теоретично-практичного 

досвіду «лобортасівців», давав поштовх для наступних творчих завдань та 

художньо-експериментальних рішень у розвитку загальної стилістичної концепції 

компанії. Творче бачення С. Ющенка полягає в принципі ефективного та яскравого 

вирізнення мистецтва КюД «Лобортас» та стилістики компанії завдяки системним 

різноманітним експериментальним пошукам дизайну предмету та методів його 

формотворення серед широкого розмаїття пропонованих новаторських творчих ідей, 

цікавих ювелірних виробів, що вже існують, або тільки з’являються на сучасному 

ювелірному арт-ринку. Варто зазначити, що нині, завдяки інформаційно-

розвиненому простору, «лобортасівці» активно намагаються виділитися серед 

широкого різноманіття сучасного світового ювелірства. За словами С. Ющенка, 

ювелірна прикраса повинна подобатися і художнику, і глядачеві. Треба постійно 
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стежити за специфікою поступу мистецьких тенденцій, тому що час рухається дуже 

швидко і народжується безліч ювелірних предметів, цікавих технологічно-технічних 

явищ, що по-різному характеризуються та вирізняються своїми чинниками: 

особливістю конструкції, лаконічністю форми, багатством різноманітного декору, 

поліхромією емалі, колоритом мозаїки з каменів, специфікою кріплення каміння 

тощо [15]. Проте слід враховувати, що деякі цікаві технологічно-технічні явища у 

формотворчих процесах, як, наприклад, кріплення великої кількості каменів чи 

окремих великих вставок, нині вже не вражають. У зв’язку з цим треба шукати нові 

підходи і вирішення, вектори розвитку компанії та ювелірного мистецтва загалом. 

Але як і в якому вигляді це може бути – дуже складно визначити відразу, тому що 

по-різному формуються вимоги та концепції процесів виготовлення ювелірних 

предметів. Як відзначає С. Ющенко – інколи ставиться завдання від замовника, 

деколи щось розробляється в процесі роботи, обговорюється та затверджується на 

художній раді колективу, розглядається чи цікавою є робота у порівнянні з 

попередніми творчими проектами, та й загалом – чи має право на життя те чи інше 

явище. 

У колективі КюД «Лобортас» постійно йдуть пошуки нових системних 

способів та форм ведення творчого процесу. На думку С. Ющенка, придумати щось 

нове, звичайно, нелегко, тому що самі ювелірні техніки завжди підпорядковуються 

певній специфіці технологічних процесів. Принципи технології не завжди 

збігаються з можливістю застосування на практиці конкретних художньо-образних 

ідей художника. Зазначимо, що деколи ідея художника потребує народження чогось 

креативного та нового, вимагає новаторських методів вирішення технологічного 

процесу, що можуть бути раціональнішими та рентабельнішими у виробництві. 

Тому деколи сама ідея може звучати дуже яскраво, проте в процесі виконання 

ювелірного твору в матеріалі не завжди дає очікуванні результати. Складно 

стверджувати, що художник чи майстер наодинці в змозі придумати абсолютно нову 

концепцію творення. Тому можна зробити висновок, що високі мистецькі 

результати з’являються внаслідок колективної праці. На думку С. Ющенка, 

сучасний ювелірний світ рясно насичений цікавими творами, де розробки та 
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впровадження нових креативних дизайнерських ідей є поєднанням тих чи інших 

технологічних процесів і вимагають чіткого дотримання правил та законів 

технології. У якості макету з паперу можна відтворити першочергову ідею, проте 

доки предмет не стане об’ємним та матеріальним – до кінця не буде зрозуміло 

повного змісту завершеного твору. Ювелірна прикраса може бути гарною, але не 

практичною у носінні, чи навпаки – утилітарною у використанні, проте не 

викликати жодного інтересу, будучи просто черговим виготовленим предметом. 

Тому розробка новаторських методів, технологій і напрямів стилістичної бази КюД 

«Лобортас» завжди є колективною творчою працею, де окрема людина не в змозі 

виконати складне завдання, яке б відповідало вимогам високого мистецтва [15]. 

Ганна Полькова – художник-дизайнер, одна з тих, хто був біля витоків 

становлення та формування основних підвалин художньої стилістики КюД 

«Лобортас». За словами художниці, ще під час навчання на архітектурному 

факультеті Київського художнього інституту (нині НАОМА) та після його 

завершення в 1990 році, вона завжди захоплювалася й любила «прикрашати людей», 

придумувати, розробляти та створювати авторські прикраси, тобто займалася 

дизайном прикрас та виконанням їх у доступних для неї матеріалах: пластику, шкірі 

тощо. Художницю завжди приваблювали дизайнерські завдання, що обов’язково 

виконували б утилітарну функцію прикраси. Шкіру як матеріал для власних виробів 

художниця використовувала впродовж кількох років. За словами Г. Полькової, у 

період індивідуальної творчості її прикраси зі шкіри були представлені на 

різноманітних виставках і нині зберігаються в приватних колекціях різних країн: 

Німеччині, США та ін. Після знайомства з ювеліром А. Ласкавим, що на той час вже 

активно працював у сфері ексклюзивного ювелірства, вона розпочала займатися 

дизайном ювелірних прикрас на фірмі «Фіал». Художниця із захопленням 

працювала над дизайном прикрас на замовлення для конкретного образу людини. 

Створювалася повноцінна художньо-образна концепція ювелірного твору, що 

виразно підкреслювала цілісність та завершеність того чи іншого персонажу. За 

ствердженням Г. Полькової, «…архітектура мені дуже багато дала». Власне, фах 

архітектора став визначальним у її творчості, тому що в ювелірному дизайні вкрай 
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важливим є об’ємно-просторове мислення, притаманне саме мистецтву архітектури 

[10]. Розробки дизайну перших ювелірних творів вирізнялися композиційними 

схемами, що асоціюються з архітектурними принципами побудови композиції. 

Зазначимо, що такі ознаки характерні й для нинішніх її дизайнерських проектів. 

Художниця надає перевагу геометричним стилізованим схемам, що базуються саме 

на основі архітектурних канонів. За словами Г. Полькової, після знайомства з 

І. Лобортасом та І. Карповою на фірмі «Фіал» та утворення ювелірного ательє 

«Лобортас», вона розпочала працювати в зазначеній ювелірній компанії з почату її 

становлення (1997) [10]. Після перших розроблених ескізів та реалізації їх у 

ювелірних предметах, зокрема завдяки новим методам формотворення, на думку 

Г. Полькової, почала формуватися стратегія компанії. Нове прогресивне бачення 

художнього процесу в ювелірстві та потужний творчий потенціал, який все більше 

розкривався креативними методами роботи над створенням дизайну ювелірних 

прикрас, принесли гарні результати, що стрімко вивело ювелірну компанію 

«Лобортас» на високий мистецький рівень. На думку Г. Полькової, у той період 

було створено дуже багато концепційних творів, що вимагали введення до творчого 

процесу нових особливих методів композиційного формотворення. Тому 

розробилася певна методика матеріалізації художньо-образної ідеї. Як відомо, 

спочатку ескізи виконували в графічному варіанті. Проте для повного розуміння 

завершеності твору не завжди вистачало лише лінійного чи кольорового 

зображення, тому для повнішого візуального сприйняття кінцевого вигляду 

майбутнього ювелірного виробу розпочали виконувати макети. Першочергово 

макети створювали з пластиліну, а пізніше, за ініціативою та пропозицією 

висококваліфікованого й талановитого художника Олександра Тарновського (який 

також архітектор за фахом), розпочалося макетування майбутніх виробів з паперу. 

Такий метод швидко став одним із основних специфічних способів пошуку форми 

та композиції загалом. Даний метод створює гарне візуальне сприйняття та повніше 

розкриває художньо-образну ідею твору, що допомагає пояснити замовникові чи 

майстрові основні принципи та зміст художньо-конструктивного формотворення 

майбутнього ювелірного предмету. Тому цей принцип уже понад десять років 
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ефективно працює та приносить гарні результати у творчості «лобортасівців». На 

думку Г. Полькової, зазначений метод, аналогічний до сучасного «3D»- 

моделювання, проте на відміну від останнього є рукотворним, що дає можливість 

«доторкнутися» та відчути предмет ще до «народження» виробу в матеріалі. «Річ, 

що народжується в руках, відразу дає відчуття матеріальності предмета» [10]. Також 

це позначається особливим сприйняттям виразності лінії, візуальним відчуттям 

основної форми та композиційною завершеністю предмета, що здебільшого 

неможливо повторити наступного разу. За аналогією такі принципи 

конструктивного формотворення подібні до імпресіоністичних формальних пошуків 

композиції. Зі слів Г. Полькової: «… Якщо скажуть наступного дня зробити таку 

саму річ – я не зроблю …» [10]. Як зазначає Г. Полькова та як декларувала на той 

час головний художник І. Карпова, – головне, щоб річ була гарною в усіх 

розуміннях. У зв’язку з цим, одним зі стратегічних чинників розвитку концепції 

стилю «Романтичний авангард» є особлива філософія краси, що й визначає першу зі 

складових – «романтика», що відтворює романтичність змісту художнього образу, а 

вже принципи побудови композиційних схем за законами геометрії та архітектурних 

канонів, а також специфіка технологічно-технічного боку завдання – у даному 

випадку і є «авангард». Отже, народження яскравої художньої ідеї та її 

матеріалізація завдяки новаторським способам формотворення, визначення 

оригінальної формотворчої концепції архітектоніки твору і є чи не найголовнішим у 

створенні ювелірних предметів «лобортасівцями». Синтезування чи «накладання 

одне на одне» понять романтики та авангарду є головними засадами творчого 

мислення Г. Полькової. Це зумовлено витонченістю та делікатністю філософії 

художнього образу, що помножено на авангардні способи формотворення за 

архітектурними принципами побудови композиції. Г. Полькова підтверджує, що ці 

дві складові різні за своєю суттю, але завдяки такому поєднанню й відбувається 

злиття різних теоретичних понять в одне цікаве явище – стилістичний напрям, що є 

основою для прогресивного та ефективного розвитку стилістичної концепції КюД 

«Лобортас» на нинішньому етапі [10]. Г. Полькова відзначає, що, завдяки 

розширенню технологічно-технічної бази «лобортасівців», значно збагатилися 
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дизайнерські можливості вирішення творів загалом. До прикладу, техніка 

гравіювання, що нині широко вводиться до творчого процесу та безпосередньо 

впливає на художню естетику виготовлення творів, робить ювелірні прикраси 

значно цікавішими, ефектнішими та позитивними. «Гравіювання робить предмети 

живими, вони інші, хочеться їх скуштувати, і це додає позитивної енергетики 

творам» [10]. Також треба відзначити у виробах «лобортасівців» яскраву 

присутність та потужний розвиток різних технік емальєрства. Художниця 

стверджує, що в КюД «Лобортас» упродовж останніх років значно вищими стали 

вимоги до виконання ювелірних творів, порівняно з тими, які виконували на 

попередніх етапах творчої діяльності колективу. Про це свідчить високий художній 

рівень творів, що активно репрезентуються на спеціалізованих виставках в Україні 

та закордоном. На думку Г. Полькової, ефективна методика виконання ювелірних 

творів «лобортасівців» зумовлена системною взаємодією креативних думок та 

колективних обговорень поетапного виконання того чи іншого виробу з кожним 

учасником творчого процесу. Дизайнер зазначає, що якщо хтось із членів колективу 

вказує на певні проблеми чи надає раціональні пропозиції, то всі аспекти виконання 

творчого завдання вирішуються завжди спільно та системно, що дає можливість 

прогресивно розвиватися не тільки фірмі загалом, але й окремим особистостям – 

художникам і майстрам різних ювелірних кваліфікацій. Зазначимо, що в 

систематичному спільному обговоренні тих чи інших художньо-конструктивних 

питань щодо взаємодії художньої сторони із технологічно-технічною частиною 

виробничого процесу полягає особлива частина специфіки роботи цілісного 

конструктивного механізму творчого колективу митців КюД «Лобортас» [10]. 

Відзначимо, що одна з головних складових специфіки роботи митців КюД 

«Лобортас» полягає в доведенні ювелірного твору до ідеального завершення та 

цілісності у всіх аспектах творчого процесу – як художньо-конструктивного, так і 

технологічно-технічного, завдяки взаємодії індивідуального потенціалу митців та 

принципу колективної творчої праці. При цьому враховуються певні особливості 

фахового потенціалу кожного окремого художника та майстра, що вирізняються 

різними методами дизайну, конструкторського формотворення та засобами 
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декорування, такими як витонченість роботи в техніці гравіювання, авторські 

прийоми техніки кріплення каміння, гарячої емалі тощо. Однією з головних вимог є 

те, що робота повинна виглядати довершеною та цілісною композицією з ідеально 

продуманим дизайнерським рішенням та технологічною картою виготовлення 

ювелірного виробу. Якість ювелірних предметів митців КюД «Лобортас» з роками 

поліпшується і, за ствердженням Г. Полькової, «… ті, що були виготовлені десять 

років тому – «грубіші», не було такої якісної та цікавої закріпки каміння, не було 

такої витонченої роботи та й взагалі були інші вимоги, а рівень загалом кожного 

року зростає, і так і повинно бути…» [10]. Творчо-технологічні процеси поступово 

змінюються та удосконалюються, доповнюючи роботу новими методами, 

принципами, різноманітними способами, новаторськими елементами 

формотворення. До концепції дизайну ювелірних прикрас відноситься детальне 

продумування всіх деталей композиції, що вирізняються застосуванням та 

синтезуванням арсеналу різноманітних технік: гравіювання, гарячої емалі, 

специфічних методів кріплення каменів тощо. Над кожним ювелірним твором, окрім 

художника, який працює над проектом, у творчому виробничому процесі також 

беруть участь та можуть надати пораду інші колеги колективу (художники, 

майстри), зокрема, це головний художник і головний майстер. Майстри повністю 

аналізують та визначають реальну можливість та концепцію технологічно-

технічного виконання виробу, а також доцільність застосування того чи іншого 

процесу загалом. У результаті аналізу та фахових пропозицій майстрів різних 

ювелірних кваліфікацій нерідко змінюється хід дизайнерської думки, а деколи й сам 

образ художнього боку ювелірного предмета загалом. За твердженням Г. Полькової, 

головне в роботі компанії – це абсолютна взаємодія та повне розуміння творчого 

процесу усіх ланок злагодженого конструктивного механізму, що представляє 

собою КюД «Лобортас». 

Як згадує Г. Полькова, у процесі пошуку цікавих художньо-образних рішень 

буває так, що, передивляючись попередні власні ескізи чи макети, яким понад 

десять років, відшукуються давні ідеї, співзвучні нинішньому часу, які саме тепер 

мають право на виконання їх у матеріалі. Серед них нерідко знаходяться цікаві 



156 

 

дизайнерські рішення, які передивляються, переосмислюють, доопрацьовують та 

виконують згідно нової технологічно-технічної методики, що активно 

впроваджується на фірмі, а також встановленому високому фаховому художньо-

естетичному рівні. Г. Полькова зазначає, що нині макет ювелірного предмета 

опрацьовується ретельніше, ніж раніше, паралельно якісно продумуються та 

визначаються всі технологічні процеси у взаємодії з провідними майстрами 

компанії: М. Юнгером, С. Омельчуком, Ю. Калініком та іншими. Здебільшого 

макети розробляються інтуїтивно, на відчуття форми. Деколи майстри змушені без 

розрахунків технічного креслення, а згідно імпровізованої думки художника 

відтворювати паперовий макет у матеріалі (в металі), що є досить складним 

завданням, адже точно повторити макетовану форму є вкрай важко, на відміну від 

того, як по геометричним розрахункам скласти відповідні сегменти для монтування 

моделі ювелірного предмета. Є такі моделі, які після зрозумілого технічного 

креслення вирізаються з металу й далі легко монтуються. Проте існують і такі, які 

потребують ідеального повтору імпровізації думки художника, що вимагає повного 

взаєморозуміння між художником і майстром. Завжди дуже важливим є досконале 

опрацювання маленьких нюансів формотворення, що на перший погляд здаються 

незначними, проте саме завдяки ним відтворюється оригінальне бачення форми 

предмета. Ці нюанси відіграють велике значення, роблять прикрасу не грубою 

заготовкою, а справжньою прикрасою, яку хочеться роздивлятися і де немає нічого 

зайвого [10]. 

За словами Г. Полькової, «…з майстрами компанії є повне взаєморозуміння і 

вони усвідомлюють, що треба ідеально відтворити думку художника», яка 

генерується першочерговою образною ідеєю, і тому необхідно, щоб процес 

трансформування ескізу чи макету в матеріальний предмет точно відповідав 

поставленому завданню. Як зауважує художниця, навіть коли дизайнерами компанії 

створюються «3D»-моделі, завжди велика увага приділяється опрацюванню 

композиційних нюансів, що, як зазначалося, на перший погляд здаються 

незначними, проте завдяки яким предмет по-іншому виглядає та позитивно 

сприймається глядачем. Отже, у ювелірному дизайні композиційні нюанси 
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відіграють важливу роль та збагачують художній образ твору. І чим далі 

розвивається та працює компанія «Лобортас», зокрема окремі художники й майстри, 

тим більше художні конструкції ювелірних предметів по-різному наповнюються 

ними. Як результат – твори виглядають довершеними, заслуговують уваги та 

мистецького визнання [10]. Як зазначає Г. Полькова, існує велика кількість творів, 

виконаних упродовж багатьох років роботи в КюД «Лобортас», що стали для 

художниці знаковими та переломними для формування власної дизайнерської 

думки, що спрямувало її та колективну творчість «лобортасівців» до нової творчої 

площини та надало новий вектор розвитку стилістиці КюД «Лобортас» загалом. 

Треба відзначити, що на початку творчої кар’єри Г. Полькової в зазначеній компанії 

художницею було розроблено низку прикрас (початок яким, на її думку, поклали 

серії «Квінтет» та «Тріо» (1997–1998)), які вирізняються простотою та лаконічністю 

форми. Побудова композиційних схем зазначених творів наділена геометричними 

стилізованими елементами, що виразно розкривають зміст та допомагають у 

сприйнятті та відтворенні художнього образу. На думку художниці, варто згадати 

цікавий дизайн «простої, але дуже ефектної» каблучки «Поцілунок Пікасо» (2006) та 

якісне композиційне вирішення каблучки «Атлантида», що також виділяються 

оригінальним лаконізмом форм. На думку Г. Полькової, завжди складним завданням 

є віднайти та «скласти» кілька ліній, які б відтворювали всю сутність художнього 

образу в цілому. Також знаковою роботою для творчості Г. Полькової в компанії 

КюД «Лобортас» є комплект прикрас «Небеса обітовані», створений у контексті 

великої колекції. Репрезентований на низці спеціалізованих виставок, гарнітур є 

зразком високого мистецького рівня «лобортасівців» перших років ХХІ століття. 

Пізніше у творчості Г. Полькової була низка дизайнерських рішень великої 

кількості різноманітних прикрас різного характеру. У 2014 році розроблено 

прикрасу-підвіску (складається з п’яти частин), де відображено різні художні образи 

та утворено окремі композиційні центри з використанням елементів, виконаних у 

техніці емалі («мікроемалі»), що гармонійно поєднуються в одну цілісну 

композицію. Складність дизайнерського завдання полягала у вдалому поєднанні 

всіх образних елементів композиції у цілісний художній твір. За тривалий час 
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роботи художниці в компанії КюД «Лобортас» розроблено дизайн великої кількості 

ювелірних прикрас різних типологічних груп: комплекти, гарнітури, кольє, 

каблучки, сережки, значки, медалі, прикраси для чоловіків тощо. Г. Полькова 

зазначає, що насамперед надає перевагу прикрасам, тематика і художньо-образна 

концепція яких є романтично-ліричними і які слугують доповненням цілісного 

образу людини та несуть утилітарну функцію. «Важливо і приємно, коли людина 

(замовник) знає, що вона хоче» [10]. Як зазначає Г. Полькова, часто буває так, що 

дизайнерським завданням є відтворення певної художньої ідеї із застосуванням 

раніше вподобаних конкретних технологічно-технічних нюансів (особливого 

кріплення каміння або іншої цікавої ювелірної техніки, використання конкретного 

матеріалу тощо) [10]. На думку Г. Полькової, сприйняття ювелірного дизайну в наш 

час дуже змінилося, тому важливим у проектуванні є знайти оригінальні засоби для 

вдалого відтворення змістовної філософської тематики та художньо-образної 

концепції твору загалом. Сучасні методи формотворення ювелірного предмета 

дають змогу якісно відтворити ідею твору, проте вимагають нових прийомів та 

засобів дизайнерських рішень. Звичайно, еволюційні зміни, що відбуваються 

протягом останніх десяти років, якісно вирізняють технологічно-технічні сторони 

ювелірних виробів «лобортасівців» від тих, що виконані в попередні роки. На думку 

художника, у сучасному світовому ювелірстві вже існує широке поле розроблених 

цікавих композиційних, креативних та технологічно-технічних «ноу-хау», проте для 

сучасного українського ювелірного дизайну, все ж, є безліч можливостей виділитися 

оригінальним концепційним звучанням. «…Для кожної людини та її образу завжди є 

тільки те, що для неї по-особливому підходить та є індивідуальним…», тому від 

конкретного образу й необхідно відштовхуватися, розробляючи дизайн тієї чи іншої 

ювелірної прикраси. Художниці імпонує те, що нині стрімко розвиваються нові 

технології, які можуть ефективно поповнити арсенал традиційних технологічно-

технічних принципів та методів роботи в сучасному ювелірстві. На думку 

Г. Полькової, не варто зупинятися на досягнутому, а намагатися якомога активніше 

вводити до творчого процесу новаторські технологічно-технічні прийоми 

формотворення, які б надавали нового вектору розвитку саме дизайнерській думці. 
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Одним із варіантів є синтезування нових матеріалів, не лише традиційно 

дорогоцінних (золото, срібло, коштовне каміння тощо), але й інших, які б робили 

прикраси яскраво індивідуальними й завжди вирізнялися специфікою 

формотворення та використанням доступних матеріалів. Одним із перспективних 

матеріалів, на думку художниці, є шкіра, з якою саме тепер вона працює 

індивідуально. За словами Г. Полькової, її творче бачення, вподобання, прийоми та 

засоби формотворення є оригінальними та вільними від впливу інших ювелірних 

шкіл чи окремих дизайнерських напрямів саме тому, що ґрунтуються на власному 

відчутті навколишнього світу. Архітектура, природа, людина – головні об’єкти, що 

слугують основою для творчих ідей Г. Полькової. У творчому арсеналі художниці 

здебільшого має місце синтезування різноманітних декоративних елементів, що 

асоціюються з графічними прийомами та засобами формотворення на основі 

ідеально продуманої архітектоніки ювелірного твору. Якщо ювелірний предмет, 

розроблений у графічному варіанті, є «пласким», – завжди генерується думка, як 

зробити його об’ємним за рахунок різних способів та методів, що б імпонували та 

допомагали віднайти правильне дизайнерське вирішення саме у цьому випадку, що 

відразу допоможе візуально відчути предмет. Художницею систематично 

розробляються ескізи по замальовкам, що виникають від щоденних вражень та 

спостережень упродовж кожного дня. «З’являються ідеї, які ще не звучали та не 

були використані в роботі і які б могли виглядати по-новому» [10]. Активно 

розробляються різноманітні концепційні колекції, що народжуються завдяки 

яскравим художньо-образним ідеям, співзвучним нинішньому часу, конкретним 

тематичним завданням, реалізованих у креативних дизайнерських рішеннях. На 

думку Г. Полькової, у кожному ювелірному творі повинна бути присутня художньо-

конструктивна інтрига – нюанс, який би привертав увагу. До прикладу, у нинішній 

час художницею розробляється дизайн сережок, що мають дві різні, але й одночасно 

фронтально однакові композиційні сторони (лицьові) з лаконічною та простою 

формою. Особливість ідеї сережок у тому, що центр композиції (власне сама 

підвіска сережки), завдяки оригінальній технологічно продуманій конструкції 

предмета, може особливим способом зніматися та одягатися безпосередньо на 
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швензу виробу. Таким чином, за бажанням власника ювелірного предмета 

змінюється центральний композиційний елемент сережок, де з обох боків можуть 

бути використані різні продумані декоративні елементи, включаючи також 

застосування технологічно-технічних прийомів, матеріалів та різних засобів 

художнього увиразнення (емаль, гравіювання, різні матеріали (титан ), набір 

центральних частин різної форми тощо). На думку Г. Полькової, у художника-

дизайнера обов’язково має бути присутнє власне бачення створення ювелірного 

виробу, яке завжди повинне реалізовуватися в матеріалі та доноситися до глядача. 

Проте не завжди всі дизайнерські рішення є на часі, тому зазвичай кожна ідея чекає 

свого моменту та заслуговує на увагу для її реалізації у відповідні етапи творчого 

поступу КюД «Лобортас» [10]. 

Юрій Калінік – головний майстер КюД «Лобортас» з 2003 року. Після роботи 

на одному з підприємств (завод Патона) за спеціальностями фрезерувальника, 

токаря та шліфувальника, з 1992 року працював на підприємстві «Ремточмеханіка» 

(м. Київ), де існував окремий ювелірний цех. На початку трудової діяльності в 

майстерні «Ремточмеханіка» Ю. Калінік був зарахований учнем, після чого була 

повноцінна робота в якості майстра, де він займався виготовленням ювелірних 

прикрас на конкретне замовлення. Робота виконувалася за ескізами, фотографіями 

чи умовним бажанням замовника. Пропрацювавши на зазначеному підприємстві 

одинадцять років, Ю. Калінік влаштувався учнем у ювелірну фірму «Лобортас». 

Нині майстер досконало володіє низкою ювелірних технологічних процесів та 

технік, серед яких особливо виокремлюються різноманітні прийоми монтування та 

кріплення каміння. Розпочиналася робота з простих за технологічними процесами 

ювелірних прикрас, що поступово художньо-конструктивно ускладнювалися. Як 

відзначає Ю. Калінік, уже на той час різниця між рівнем роботи в компанії 

«Лобортас» та попереднім підприємством щодо художньо-конструктивних та 

технологічно-технічних якостей ювелірних виробів була вражаючою та не мала 

жодних порівнянь. Проте, як зазначає майстер, робота на підприємстві 

«Ремточмеханіка», безперечно, допомогла в набутті практичного досвіду, 

формуванні його як ювеліра та позначилася високою швидкістю виготовлення 
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великого об’єму виробів. При цьому викристалізувалися певна специфіка та 

особлива методика технологічно-технічних підходів, що ефективно посприяло 

якісній роботі в компанії «Лобортас». Безпосередня робота із замовником та 

розуміння поставлених різноманітних індивідуальних завдань сприяло 

прогресивному фаховому розвитку майстра та вирішенню конкретних 

технологічних операцій. Як зазначає Ю. Калінік, після виконання дизайнерами 

компанії художньо-конструктивного макета ювелірного виробу, що може бути 

зорієнтований на конкретного замовника або продаж у власному салоні компанії, 

майстер, навіть маючи своє художнє бачення, усе ж, цілком спирається на думку 

художника, що керує проектом. При цьому, ретельно продумується та розробляється 

технологічна карта майбутнього виробу, а також визначається кваліфікаційний 

розподіл певних технологічно-технічних операцій для майстрів, що виконуватимуть 

конкретні завдання. За словами Ю. Калініка, кожний окремий майстер повністю є 

відповідальним за певну технічну частину виконання ювелірного виробу, 

передбачену завданням. У виготовленні будь-якого ювелірного виробу бере участь 

колектив із кваліфікованих майстрів, що відповідають за вирішення передбачених 

технологічно-технічних процесів. Так, монтувальник відповідає за створення власне 

самої конструкції майбутнього ювелірного предмета та можливе виконання окремих 

технічних операцій, наприклад кріплення каменів та інше. Принципи колективного 

виготовлення ексклюзивних ювелірних предметів вирізняються низкою переваг над 

одноосібним авторським ювелірством. На думку Ю. Калініка, добре, коли кожний 

майстер тією чи іншою мірою володіє різними ювелірними техніками: 

гравіюванням, кріпленням каменів, монтувальними операціями, нанесенням емалі 

тощо. Проте фаховий рівень володіння профілюючої технікою для кожного майстра 

визначається високою майстерністю виконання технологічних операцій, коли це 

зумовлено системним опрацюванням технічних прийомів саме у якійсь конкретній 

техніці. Високий рівень фахової майстерності можливий лише тоді, коли майстер 

системно удосконалюється, постійно займається конкретними технологічно-

технічними процесами. Так, майстер кріплення каміння досконало виконує своє 

завдання з високою швидкістю та якістю – на противагу майстру іншої ювелірної 
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кваліфікації, який, своєю чергою, є висококласним фахівцем саме у своїй технічній 

частині процесу формотворення. Це зумовлюється також повним психологічно-

естетичним налаштуванням на конкретний технологічно-технічний процес. Кожний 

окремий кваліфікований майстер має ідеально налаштований інструмент і 

спрямований для конкретної технологічно-технічної операції. За словами 

Ю. Калініка, у колективі «Лобортас» завжди розробляли та виконували різні 

категорії ювелірних прикрас, що яскраво виділялися концептуальністю 

технологічно-технічних процесів. Це цікаві й складні процеси, що відображають 

творчу позицію майстрів власне у технологічній частині створення ювелірних 

предметів. Саме тут кожний окремий майстер має можливість яскраво вирізнитися 

завдяки власному напрацьованому досвіду, високому фаховому рівню та творчо-

технічному експериментаторству. До прикладу, техніка гарячої емалі відкриває 

перед майстром-емальєром цікаву інформативно-технологічну базу, що кожного 

разу потребує глибокого опрацювання, відчуття та дослідження матеріалу, а також 

систематичного вдосконалення технічних прийомів загалом. Слід звернути увагу, 

що досягнути високої естетичної якості досить складно, тому тут і необхідне 

особливе системне технологічно-технічне вирішення художньо-образної ідеї 

ювелірного твору, яке і є одним зі стратегічних принципів та методів роботи КюД 

«Лобортас» [4]. За словами Ю. Калініка, ювелірні прикраси, що створюються в КюД 

«Лобортас», розподіляються за складністю технологічно-технічного виконання. 

Серед них є як прості предмети, що не вирізняються присутністю складних 

конструкцій, деталей та композиційних декоративних елементів (обручальні 

каблучки тощо), так і складні ювелірні прикраси так званої супергрупи. Проте, 

прикраси конкретних типологічних груп, яким головний майстер «лобортасівців» 

Ю. Калінік чітко надавав би перевагу – немає, тому що, на його думку, – усі 

ювелірні предмети та, відповідно, процеси, що з ними відбуваються, є однаково 

цікавими та необхідними в тій чи іншій частині формотворення композицій [4]. 

Наприклад, каблучка «Царівна Лебідь» – складна технологічно-технічна робота, що 

вирізняється цікавою конструкцією з великою кількістю вставок, проте, як зазначає 

майстер, протягом усього творчого поступу «лобортасівців» за його участю було 
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виготовлено дуже багато не менш складних та вражаючих робіт, де кількість 

конструктивних композиційних елементів переважала над вищезазначеним твором. 

Майстер брав участь у виготовленні декількох ліній каблучок, що входять до так 

званих типологічних супергруп. Серед виробів, що відзначає майстер, каблучки: 

«Садко», «Після дощу», «Король королів» та багато інших цікавих творів. Проте, як 

зазначає Ю. Калінік, усі процеси створення творів розподілені таким чином, аби 

якомога ефективніше допомогти увиразнити якісну технологічно-технічну 

майстерність виконання всіх учасників творчого конструктивного механізму, де 

кожен чітко відповідає за свою ділянку роботи. Як наголошує Ю. Калінік, ніхто з 

членів колективу КюД «Лобортас» не може повністю взяти на себе відповідальність 

за виконання будь-якої технологічної операції, проте можна стверджувати, що 

кожен майстер довершено виконує свою частину необхідної роботи. На думку 

майстра, художник, який продукує ідею нового образу, не завжди є одноосібним 

автором твору. Це пояснюється тим, що будь-яка художньо-образна ідея в колективі 

«лобортасівців» несе певне початкове посилання, що в подальшому має творчий 

поступ та інтерпретується порадами колег-художників, зокрема головного 

художника. Під час виготовлення творів художники тісно співпрацюють разом із 

майстрами, що дозволяє відчувати всі творчо-технічні моменти творення ювелірних 

предметів. У процесі роботи щось додається, від чогось відмовляються, обирається 

максимально кращий хід дій. За час роботи Ю. Калініка в компанії КюД «Лобортас» 

виконано дуже велика кількість ювелірних прикрас, які створювалися за короткі 

терміни, що вирізняються складністю та різноманітністю конструкцій, а також 

специфікою технологічно-технічних операцій. Як зазначає майстер, у поодиноких 

випадках можливі повтори (репліки), однак усе одно це речі ексклюзивного 

характеру, яких раніше не існувало. Складність та унікальність ювелірних прикрас 

«лобортасівців» відображається в неповторності кожного твору, що виконується 

переважно в одному екземплярі. На виконання таких творів потрібно більше часу, 

тому що подібні творчо-експериментаторські конструктивні та технологічно-

технічні операції ще ніколи не виконувалися. Звичайно, деякі аналогії, можливо, 

існують, проте, все ж, твори «лобортасівців» – це, переважно, нові цікаві явища в 
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українському та світовому ювелірстві [4]. На думку Ю. Калініка, щоб виконати 

ювелірну прикрасу високого мистецького рівня слід володіти потужним 

технологічно-технічним арсеналом, уміти знаходити безліч креативних «ходів та 

виходів», способів та методів виготовлення тощо. Якщо ювелірна прикраса 

внаслідок цих процесів стає гарною в усіх художніх та технічних відношеннях, 

«акуратною та ніжною», а людина від споглядання отримує естетичну насолоду – це 

і є найвища оцінка і художнику, і майстру. На думку майстра, ювелірні твори 

«лобортасівців», що створюються високої якості, можуть довго «жити», 

передаватися нащадкам для утворення родинних колекцій та бути зразком високого 

ювелірного мистецтва. Як стверджує головний майстер КюД «Лобортас» 

Ю. Калінік, роль кожного майстра є особливою, незалежно від того, як довго він 

працює в компанії та які за складністю операції виконує. Дуже важливо, щоб у 

кожного майстра, незалежно від стажу роботи в компанії, була висока фахова 

самооцінка, самодисципліна та самовіддача, що ведуть до високих мистецьких 

результатів. Одним із головних стратегічних положень КюД «Лобортас» є те, що 

кожен майстер компанії у тісній співпраці з художниками системно повинен 

видавати цікаві технологічно-технічні ідеї та продукувати якісні художньо-естетичні 

твори. Як стверджує Ю. Калінік, багато ідей – як художньо-образних, так і 

конструктивних, технологічно-технічних – виношує та продукує сам І. Лобортас, 

який «беззавітно» живе ювелірним мистецтвом. Аналізуючи розвиток сучасного 

українського ювелірного мистецтва в контексті світового, постійно спілкуючись з 

багатьма відомими майстрами-ювелірами, головний лідер «лобортасівців» – 

І. Лобортас активно декларує багато цікавих технологічних ідей, що завжди звучать 

новаторством та креативністю мислення [4]. 

Максим Юнгер – один із досвідчених майстрів КюД «Лобортас», який працює 

в компанії з 1998 року. Ювелірству приватно навчався та переймав досвід у різних 

майстрів, що на той час було зумовлено відсутністю спеціалізованих навчальних 

закладів в країні. За словами майстра, йому завжди були близькими професії, 

споріднені з різними видами обробки металу (слюсар, токар, фрезерувальник тощо). 

Маючи велике бажання займатися ювелірною справою, М. Юнгер активно 
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долучився до творчої роботи в колективі ще на початку її становлення та 

формування. За ствердженням майстра, лідерів «Лобортас» на той момент цікавив 

не рівень його практичних навичок, а власне бажання навчатися та розвиватися 

разом із фірмою в процесі роботи. Тому, починаючи із пізнання найпростіших 

технологічно-технічних операцій та пройшовши через системне художньо-

конструктивне дослідження й удосконалення низки формотворчих процесів, ювелір 

поступово наблизився до високого рівня майстерності. Як відмічає М. Юнгер, на 

початку роботи в КюД «Лобортас» його фаховий рівень був значно слабшим, ніж у 

майстрів, що на той час вже працювали в компанії. Проте, співпрацюючи в 

колективі з досвідченими і авторитетними ювелірами – такими, як С. Костеленчук 

та В. Сладкевич, за словами майстра, «все дуже швидко та якісно засвоювалося» і 

тому він стрімко вийшов на той рівень, що дозволяє виготовляти ювелірні предмети, 

які дійсно вирізняються високою майстерністю виконання. Як наголошує М. Юнгер, 

завдяки В. Сладкевичу (старший майстер з 1999 року) відбувалося відчутне 

зростання колективу майстрів «Лобортас», який підняв фаховий рівень 

виготовлення ювелірних творів до об’єктивно високого мистецького рівня. Спільно 

працюючи, спілкуючись з майстрами, аналізуючи та звертаючи увагу на рівень 

майстерності визнаних світових ювелірних брендів, таких як «Тіффані», «Доміані» 

та ін., у майстра завжди було прагнення підтягнутися до зразкового високого рівня. 

У процесі роботи завжди відбувалися системні пошуки різноманітних способів 

виконання тих чи інших технічних операцій, які б максимально спрощували та 

пришвидшували весь технологічний процес виготовлення ювелірного твору. 

Систематичне самовдосконалення, підвищення художньо-естетичних вимог, 

встановлених старшими майстрами та, зокрема, І. Лобортасом, з часом 

викристалізувалося в потужний арсенал технічних напрацювань майстра високої 

якості, що вирізняють ювелірні вироби «лобортасівців» серед іншої продукції 

ювелірного ринку країни. Як стверджує М. Юнгер, твори митців КюД «Лобортас» 

поступово все більше починали дивувати поціновувачів ювелірства довершеною 

якістю виготовлення ювелірних предметів, що вирізнялися цікавою композиційною 

архітектонікою творів, віртуозно виконаними технічними операціями (закріпки 
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каменів тощо), нетрадиційними підходами до концепції технологічно-технічного 

розуміння виробу, застосуванням низки різних декоративних засобів фактури 

(шліфування, матування, полірування), візуальними ефектами прийомів 

віддзеркалення елементів композиції на іншу площину, об’ємними складними 

багатоярусними конструкціями, впровадженням широкої колористичної гами 

коштовного та напівкоштовного каміння, поліхромією дорогоцінних металів тощо. 

Зазначимо, що М. Юнгер досконало володіє практично всіма техніками художнього 

металу, що застосовуються в ювелірстві «лобортасівців». На відміну від колег І. 

Артеменка чи Ю. Калініка, які, за словами майстра, «педантично» підходять до 

виконання тих чи інших технічних операцій, після чого твори виглядають ідеально 

довершеними, М. Юнгер формувався як майстер більше на художньо-образних 

засадах творення виробу, де форма та зміст є важливішими ніж власне якість та 

технічне виконання певних операцій. На думку майстра, головне у творі – художній 

образ, що якісно технологічно-технічно опрацьовується. Важливо добре продумати 

та відтворити ідею художника в матеріалі, а вже якими способами це відбувається – 

підказує сам твір у процесі його виконання. За твердженням майстра, тут, 

безперечно, є вплив художника-майстра С. Костеленчука, що відзначається високим 

художнім авторським та виконавським рівнем виготовлення ювелірних творів [14]. 

На думку М. Юнгера, усі твори означеного майстра є на дуже високому художньому 

рівні, але якщо детальніше розглядати та аналізувати їх технологічно-технічні 

аспекти відтворення образу, то саме цей фактор не завжди вирізняється 

досконалістю виконання певних операцій. Це зумовлено не зовсім достатнім 

володінням засобами арсеналу формотворення сучасного ювелірства. На думку 

М. Юнгера із впровадженням новітніх технологій «3D»-моделювання та із 

трансформаціями цивілізаційних цінностей, усе частіше кардинально змінюються 

підходи, методи та принципи роботи сучасного ювелірства, що не завжди є на 

достатньому художньо-естетичному рівні, проте в технологічному плані є 

прогресивними та дають можливість відтворити задумане художником простіше та 

якісніше. У цьому випадку втрачається «живе» звучання рукотворності образу і, 

відповідно, художня цінність ювелірного предмета. На думку М. Юнгера, унаслідок 
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вищезгаданих факторів певною мірою знизилися художньо-естетичні пріоритети та 

загальні критерії культурно-мистецького виховання соціуму, що позначилося на 

загальному розвитку ювелірного мистецтва як такого загалом. За словами 

М. Юнгера, він володіє повним арсеналом ювелірних технік, проте відзначає, що 

головним пріоритетом та найцікавішим для нього в роботі є висока майстерність 

монтувальних операцій складних конструкцій, які вимагають логічного осмислення. 

М. Юнгер стверджує, що може виконати «…з листа будь-яку річ…» – від ескізу до 

готової моделі-форми в металі або ж розробити якийсь механізм, що вирізняється 

принциповою оригінальністю певної функції. Майстер також зазначає, що протягом 

тривалого часу ним розроблялися та виконувалися речі різного характеру та 

складності (об’ємні, пласкі тощо). Як наголошує М. Юнгер, виконання 

«педантичних» скрупульозних операцій, таких як «дзеркальне» полірування чи 

подібне, його не захоплює, проте розробка складних конструкцій з листового 

металу, рухомих механізмів, що вирізняються креативним інженерним мисленням, а 

також введенням новаторських прийомів та засобів ювелірного монтування є 

цікавими моментами в його творчості як майстра ювелірного мистецтва. Майстер 

надає перевагу одному з цікавих та логічних процесів формотворення майбутнього 

ювелірного виробу – розробці та збірці складних конструкцій, процесу монтування 

(паяння), продумуванню кінематичних механізмів, що рухаються, обертаються 

тощо. Захоплює побудова самого ювелірного виробу (власне конструкції «з листа» 

за ескізом) чи вже традиційно для «лобортасівців» з макету художника. Якщо 

виникають суперечливі питання щодо побудови майбутнього предмету в металі і 

майстер не завжди відразу може знайти вірні рішення, тоді для зменшення втрат 

дорогоцінних металів експериментально розробляється майстер-модель із 

допоміжного матеріалу (срібло, мідь, латунь тощо), застосовуючи різноманітні 

формотворчі техніки художнього металу: різання, гнуття, карбування, виколотка, 

дифування та інші. За словами М. Юнгера, важливими та визначними творами для 

майстра стала низка ювелірних прикрас, що виконувалася протягом багатьох років у 

компанії КюД «Лобортас». Серед них – каблучка «Палац сонця, що сходить», яка 

вирізняється вдалим композиційним вирішенням та конструкцією твору, що 
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складається з трьох частин. На думку М. Юнгера, цей твір є знаковим і деякою 

мірою переломним та визначальним для колективу, тому що після цього 

«лобортасівці» почали створювати великі та об’ємні за формою каблучки зі 

складною архітектонікою, які неможливо було зробити з одного шматка чи частини 

листа метала [14]. Такі вироби здебільшого потребували безліч елементів 

(сегментів), що утворювали єдину складну композицію, яка при цьому вирізнялася 

чітко продуманою конструкцією та яскраво розкривала художньо-образну ідею 

твору. На думку майстра, саме з цього моменту почалося виготовлення низки 

конструкцій складних багатоярусних композицій каблучок та дійшли до висновку, 

що можна створювати складні цікаві твори шляхом комбінування деталей, які 

будуються за допомогою композиційних модулів [14]. Усі композиційні конструкції 

по-своєму є унікальними, оскільки кожна з них вирізняється індивідуально 

продуманою художньо-образною та технологічно-технічною архітектонікою твору. 

Цікавою творчо-конструкторською роботою для майстра є процес виготовлення 

великих за розмірами ювелірних предметів, наприклад панагії, де монтуються 

великі площини, що складно піддаються термічному нагріву при виконанні операції 

паяння. Саме тому від майстра тут залежить якісне оперування процесом 

термообробки виробу, щоб при цьому не виникало деформації предмета. А чіткість 

та якість монтування всіх композиційних частин (модулів), уміння якісного 

рихтування та доведення форми виробу до ідеального вигляду завжди повинно бути 

на високому рівні. Одним із цікавих формотворчих концепційних прийомів-знахідок 

в конструкції каблучки «Кавун» та низки інших творів майстра є застосування 

візуальних ефектів віддзеркалення деталей композиції (вставок-каменів) від 

ідеально відполірованої поверхні площини під певним кутом (45 градусів). Завдяки 

такому вирішенню, каміння, що віддзеркалюється на іншій площині, створює ефект 

присутності більшої кількості вставок. Таким чином, виріб виглядає значно 

багатшим та композиційно насиченим. Після знахідки такого особливого прийому 

конструкції та принципу побудови архітектоніки виробу загалом утворилася низка 

творів різних типологічних груп, де вже цілеспрямовано використовуються такі 

візуальні ефекти. Серед них: сережки «Метелики», «Зелений горошок» та ін. Усі 
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формотворчі прийоми-знахідки здебільшого відкриваються в процесі 

експериментальної роботи та дозволяють зробити висновок, що все пізнається 

завдяки еволюційному досвіду та набутті теоретично-практичної бази способом 

логічного мислення та фахового самовдосконалення. На думку М. Юнгера, украй 

важливим завданням є не тільки зберегти всю особливу базу напрацювань та певну 

специфіку формотворення «лобортасівців», але й намагатися надалі активно 

розвивати нові концепційні методи утворення нових цікавих конструкцій, 

співзвучних сучасним формам новітнього ювелірства. Як стверджує майстер, творче 

зростання його як фахівця, а також усього колективу КюД «Лобортас» відбувається 

завдяки системній наполегливій праці, взаєморозумінню сутності всіх процесів, які 

розвиваються та вдосконалюються з кожним роком завдяки збагаченню досвіду та 

експериментальних новаторських думок. Так, зокрема, каблучка «Царівна Лебідь» є 

високим досягненням та результатом спільної творчої праці цілісного колективу 

художників та майстрів КюД «Лобортас», де кожен учасник процесу творення 

виконує свою особливу роль у народженні ювелірного твору. На думку М. Юнгера, 

у процесі роботи завжди повинні бути компроміси між різними думками художника 

та майстра на користь покращення художньо-конструктивного змісту ювелірного 

твору, що виконується спільно в колективі митців [14]. Підсумовуючи, можна 

стверджувати, що робота в КюД «Лобортас» позитивно вплинула на художньо-

конструктивне та образне мислення майстра М. Юнгера завдяки взаємодії власних 

напрацювань кожного з учасників творчої лабораторії «лобортасівців». На думку 

майстра, робота в КюД «Лобортас» якісно сприяє розширенню експериментальних 

пошуків, власних творчих можливостей та потенціалу як художника, так і майстра-

ювеліра. Якщо людина не має персональних амбітних позицій, а готова працювати в 

колективі, де вітаються всі новаторські ідеї, спільно розглядаються та втілюються в 

життя, а бажання креативно мислити та прогресивно розвиватися завжди є в 

пріоритетах «лобортасівців» – тоді це все якісно відображається в колективній 

творчості КюД «Лобортас» та дає високі мистецькі результати [14]. 

Сергій Омельчук – один із найдосвідченіших майстрів КюД «Лобортас», який 

працює в компанії з 2001 року. Він безпосередньо брав активну участь у формуванні 
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та визначенні основних принципів концепції художньої системи, а також критеріїв 

роботи компанії. Майстер вирізняється системним напрацюванням низки 

результативних пошуків новаторських технологічно-технічних вирішень художньо-

образних ідей. За словами С. Омельчука, йому завжди щастило на вчителів, першим 

з яких був один із найкращих майстрів колишнього СРСР з гранування 

дорогоцінного каміння Юрія Олексійовича Омельченка (м. Смоленськ). Коли в 

м. Києві було організовано підприємство по обробці алмазів у діаманти (Київська 

фабрика по виробництву діамантів) Ю. О. Омельченко був першим учителем, 

майстром виробничого навчання в С. Омельчука. З початком роботи на Київському 

ювелірному заводі навчався та переймав досвід у не менш висококваліфікованого 

майстра Віктора Миколайовича Родака, у якого пройшов справжній вишкіл 

майстерності ювелірства. На думку С. Омельчука, «школа» – це один з головних та 

основних чинників якісного становлення та формування майбутнього майстра 

високого класу. Серед учителів-наставників, які заклали фундамент фахових знань 

щодо створення оригіналів моделей ювелірних прикрас з дорогоцінних металів, де 

застосовується широке поле технік монтувальних операцій, вагому роль відіграли: 

Степан Даниліянович Матазет, Михайло Іванович Рибалко та Юрій Миколайович 

Селантьєв. За свідченням С. Омельчука, це майстри найвищого фахового рівня, у 

роботі яких обов’язково була присутня мотивація до виконання саме творів 

високого мистецтва, на відміну від нинішнього, здебільшого – прагматичного й 

комерційного ювелірного виробництва [9]. На думку С. Омельчука, будь-який 

ювелірний виріб (прикраса), що претендує на рівень твору ювелірного мистецтва, 

обов’язково повинен бути зі вставками, тобто з коштовним камінням [9]. Вставки 

збагачують предмет, роблять його коштовним, що й напряму походить від значення 

слова «ювелірство» («jewellery» – коштовність). Тому, власне, техніки кріплення 

каменів є дуже важливим засобом формотворення та виразним елементом декору в 

ювелірному мистецтві. Відзначимо, що особливо важливим технологічним 

моментом у загальному творчому процесі є вірне композиційне розташування 

вставок, що залежить від дизайнерської думки художника, яка повинна бути 

вивіреною та завжди погодженою з майстром-закріпником. За словами 
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С. Омельчука, враховуючи, що КюД «Лобортас» є «творчою лабораторією», де всі 

художньо-технологічні аспекти вирішуються колективно, художник подає певну 

ідею, після чого головним завданням для майстра є допомогти цю ідею підтримати 

та технічно опрацювати. Серед численної низки цікавих творів, у виконанні яких 

брав участь С. Омельчук, майстер відзначає одну з перших спільних робіт у 

співпраці та за ідеєю художника С. Ющенка каблучка «Ангел» (2002). Твір 

вирізняється композиційною схемою, де змістовний центр – головна деталь виробу 

утворюється в поєднанні двох каменів аметистів-кабошонів, делікатно стилізованих 

та декорованих, що мають вигляд земної кулі. Зазначений ювелірний твір виконує 

функцію прикраси, проте каблучка «Ангел» – це також і самостійний арт-об’єкт, де 

певною мірою стираються грані утилітарності й образотворчості, що в даному 

випадку може бути просто джерелом візуально-естетичної насолоди. Також, на 

думку майстра, на увагу заслуговує брошка-підвіска «Матір Божа Семистрільна», де 

автором ідеї та куратором процесу виготовлення твору є І. Карпова, яка на той час 

виконувала обов’язки арт-директора та головного художника ювелірної компанії 

«Лобортас». Майстер вважає, що згаданий твір для нього та загалом для компанії 

«Лобортас» є знаковою роботою, у якій, окрім С. Омельчука, брали участь багато 

ювелірів різних кваліфікацій, кожен з яких певною мірою зробив свій особливий 

внесок [9]. Брошка-підвіска складається з центральної частини – інталії з рожевого 

кварцу (її виготовив колишній киянин О. Галатін, що на той час працював у 

м. Москва), навколо якої розміщено сім херувимів, виконаних з огранених аметистів 

майстром Олександром Олейниковим. Композиційна схема виробу розділена на сім 

частин, де в центрі закріплено вставку-інталію, навколо якої розміщено сім 

променів, сім херувимів та сім рубінів (грушоподібного гранування), що делікатно 

увінчують центр композиції. Однією з особливостей процесу роботи є технологічне 

вирішення складного кріплення вставки-інталії, де майстерно застосовані 

індивідуальні авторські прийоми техніки кріплення вставок. Так, інталія закріплена 

не зверху способом обтиснення касту, а знизу, що значно розширює технологічні 

можливості точності техніки кріплення, а також збагачує художньо-естетичне та 

візуальне сприйняття композиції ювелірного твору. За словами С. Омельчука, 
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означений ювелірний твір було виконано «на одному подиху» з повним 

взаєморозумінням динаміки творчого процесу між художником і майстрами [9]. За 

твердженням багатьох авторитетних колег-ювелірів майстра, світська прикраса 

«Матір Божа Семистрільна» заслуговує на особливу увагу та є зразком високого 

ювелірного мистецтва. Підвіска «Ангел Хранитель» також вирізняється особливим 

кріпленням центрального композиційного елементу виробу. Тут застосовано метод 

фіксації завдяки кріпленню каміння (діамантів), що розміщуються навколо 

центральної змістовної частини твору – вставки, виконаної в техніці фініфть [9]. 

Такий процес кріплення є доволі складним, ризикованим і вимагає від майстра 

бездоганного відчуття інструменту та матеріалу. Таким чином, центральна частина 

композиції – фініфть – закріплена діамантами поверх краю площини зображення та 

основного касту, що мав би теоретично утримувати вставку, проте роль зовнішнього 

обрамлення виконують камені, що мають функцію фіксації. На думку С. Омельчука, 

у роботі майстра-закріпника існує низка певних фахових обмежень та табу, що не 

дозволяють застосовувати нетрадиційні технічні прийоми. Головне в роботі 

майстра-закріпника – це розуміння сутності основних технологічних канонів 

(правил), таких як: посадочне місце під камінь і яким воно повинно бути; елементи, 

котрі утримують вставку (корнер, крапан) повинні відповідати певним 

технологічним вимогам; якщо фіксація вставки проводиться крапановою закріпкою, 

то повинен бути правильно визначений кут в основі каста тощо [9]. На думку 

С. Омельчука, аналізуючи сучасний ювелірний арт-ринок та, зокрема, ювелірні 

вироби відомих світових брендів, стає зрозуміло, що нині, на жаль, усе більше 

спостерігається тенденція до зниження загальної якості художньо-технічної 

естетики технологічного процесу, зокрема нехтування усталеними канонами 

традиційних ювелірних технік кріплення коштовного каміння. Окрім тотального 

впровадження до виробничого процесу загальної концепції сучасних ювелірних 

технологій, на жаль, спостерігається занепад та відсутність довершеної технічної 

майстерності. Унаслідок цього ювелірні предмети втрачають ознаки справжнього 

ювелірного мистецтва, не мають «живого пульсу та не притягують» [9]. Є фірми, що 

намагаються створити щось нове, проте, на думку С. Омельчука, здебільшого це 
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лише заміна схематичного рисунка розміщення вставок із корегуванням величини 

чи пропорцій елементів та деталей загальної концепції композиції, де особливо не 

спостерігається новаторського руху дизайнерської думки. Тобто, усі такі вирішення 

загалом не є новими та оригінальними, а своєрідними повторами тієї чи іншої 

попередньої ідеї. У КюД «Лобртас» є прагнення змінити ситуацію в кращий бік, 

проте завжди слід дотримуватися основних технологічних вимог [9]. Обов’язково 

треба звертати увагу на грамотне розміщення вставок-каменів один відносно одного, 

чітко враховувати особливість рисунка центрального каменю (вставки) як центру 

композиції ювелірного предмету. Якісним показником довершеності роботи є не 

тільки поверхнева технічна якість виконання та «чистота» предмета, але й таке 

поняття, як зворотна сторона ювелірного виробу. Навіть якщо з лицьової сторони 

твору присутня цікава дизайнерська думка, то її необхідно фахово технологічно-

технічно опрацювати так, щоб предмет мав бездоганну художньо-естетичну якість з 

усіх ракурсів. «Зворотня сторона – це обличчя прикраси», і тому, якщо у 

фронтальній частині предмета присутня змістовна дизайнерська ідея, то її необхідно 

вміло трансформувати в завершений мистецький твір. На думку С. Омельчука, на 

сучасному ювелірному ринку є брак коштовних та напівкоштовних каменів різного 

типу, які б мали справді високоякісне гранування [9]. Причиною цього є активне 

впровадження сучасних технологій, що мають масово-тиражний характер 

виробництва. Головним із принципів роботи майстра є пошуки цікавих 

новаторських технологічних методів та реалізація креативних технічних рішень. 

В арсеналі технологічно-технічних винаходів майстра особливе місце займають 

способи закріплення коштовних вставок за авторськими індивідуальними схемами, 

що вирізняються раціональним заповненням композиційних площин ювелірного 

виробу. Так, у результаті щільного кріплення чотирьох вставок «рундист в рундист» 

утворюється вільне місце у вигляді ромба, яке майстер заповнює меншим від 

основного за розміром каменем. Серед цікавих новаторських авторських технічних 

розробок також має місце «вітражна закріпка», що вирізняється кріпленням вставок 

з обох сторін площини виробу, тобто на одній пластині в одну товщину 

закріплюються вставки з одного і з другого боку, при цьому корнери («шипи») 
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однієї виходять на одну сторону, а корнери другої – на другу. Унаслідок такого 

вирішення утворюються дві лицьові частини однієї композиційної деталі, де 

однаково якісно виглядає закріплене каміння з двох сторін, що додає твору 

особливого оригінального художнього звучання [9]. На думку С. Омельчука, наразі 

якісно-еволюційним та перспективним новаторським технічним вирішенням є 

напрям розробки технологічних прийомів закріплення каміння в рельєфних творах. 

Як стверджує С. Омельчук, такий метод закріплення каменів (діамантів) 

сприймається як «…хаос, у якому ідеальний порядок, і це – найвищий пілотаж» [9]. 

Тому важливим є активно досліджувати такі новаторські методи та технічні 

прийоми, що виводять сучасне українське ювелірство на нові шляхи якісного 

розвитку. Також подібні креативні технологічні методи дають привід для свіжого 

звучання дизайнерської мови, свого роду корисні пропозиції для художників 

впроваджувати технологічно-технічну ідею до художньо-образного змісту 

майбутнього ювелірного твору. За свідченням С. Омельчука, для динамічного 

фахового зросту кожного ювеліра повинні бути створені відповідний ґрунт та 

сприятливі умови праці. Тому стратегія КюД «Лобортас» завжди націлена на 

вдосконалення всіх чинників творчого процесу та якісної роботи загалом у власному 

ювелірному мистецтві, завдяки чому в арсеналі компанії й з’являються нові ідеї та 

цікаві креативні винаходи [9]. 

Андрій Селіванов – один із висококваліфікованих спеціалістів, що працює в 

КюД «Лобортас» з 2011 року. За час роботи в компанії, майстер досягнув високого 

фахового зросту та нині очолює ділянку (головний майстер) скульптурних 

композицій. Професійна діяльність А. Селіванова розпочалася в 2000 р. – з 

приватного навчання та праці в одній із ювелірних компаній «Кавида» (м. Москва, 

РФ), що спеціалізувалася на виготовленні ексклюзивних ювелірних виробів 

сакрального характеру, зокрема церковного начиння: хрести, панагії, кадила, посохи 

тощо. Як зазначає майстер, фірма виробляла 90 % предметів релігійної тематики та 

10 % продукції світських ювелірних прикрас. Авторитетними вчителями-

наставниками для себе вважає низку провідних майстрів в колективі, котрих 

працював. Серед них: Володимир Карнаухов, Костянтин Лаптєв (перший вчитель), 
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Юрій Кірєєв та ін., які, за словами А. Селіванова, зробили величезний внесок у 

фахове становлення та формування його як майстра-ювеліра [12]. Нині А. Селіванов 

володіє широким діапазоном арсеналу технік художнього металу: карбування, 

виколотка, гравіювання, закріпка різних вставок, різноманітні монтувальні операції 

тощо. Перевагу в роботі надає різноманітним технологіям складного 

конструктивного монтування, що вирізняються цікавим інженерним задумом, де 

присутні прийоми техніки карбування «з листа», карбування об’ємних скульптурних 

форм, особливою специфікою гравіювання тощо. Основною специфікою та 

напрямом роботи майстра є виготовлення скульптурних композицій зі складною 

архітектонікою виробів, де застосовуються різноманітні механізми. Технологія 

виробництва передбачає виконання оригінальної моделі способом лиття чорнової 

заготовки, яка художньо опрацьовується за допомогою різних технічних прийомів, 

передбачених технологічною картою виконання твору, яка ретельно планується. 

Зазвичай скульптурні композиції рясно насичені різноманіттям стилізованих 

декоративних елементів, які можуть рухатися, а також ювелірними технічними 

прийомами, що вирізняються особливою специфікою кріплення великої кількісті 

вставок та іншими засобами увиразнення форми. Як стверджує А. Селіванов, 

технологічний процес формотворення роботи в матеріалі здебільшого виконується 

відразу в металі, але при необхідності, все ж, першочергово розробляється в 

модельному воску, що дає можливість детальніше опрацювати майстер-модель 

майбутнього твору. Важливо вірно розрахувати та запланувати послідовність 

виконання операцій технологічного процесу, що допомагає якісно виконувати 

кожну окрему деталь чи частину твору, після чого проводяться монтувальні роботи. 

Загалом виготовлення кожного твору є складним експериментальним технологічно-

конструктивним процесом, де розкривається творчо-інтелектуальний потенціал, 

практичний досвід та новаторство думки кожного майстра. На думку А. Селіванова, 

кожен учасник процесу виготовлення скульптурних композицій має не лише 

досконало володіти технологією своєї частини завдання, але й у процесі взаємодії 

творення всебічно розвиватися та вдосконалюватися, розуміючи сутність загальної 

концепції формотворення [12]. Як зазначає майстер, в одній ювелірній скульптурній 
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композиції складної конструкції може бути до декілька сотень елементів, що 

монтуються на одному каркасі, виготовленому вручну різноманітними методами 

з’єднання (паяння, штифтування, зклепування тощо). Як зазначає А. Селіванов, 

майстер повинен якнайповніше відтворити початкову ідею художника згідно ескізу 

чи макета, проте, якщо народжуються корисні думки щодо раціональності 

формотворчого процесу, завжди є можливість запропонувати кращий технологічний 

хід, який є більш логічним, конструктивним та ефективним у роботі. Таким чином, 

завжди знаходиться золота середина та художньо-технологічний спільний 

знаменник процесу формотворення кожного скульптурного твору. А. Селіванов є 

куратором багатьох концептуальних проектів скульптурних творів, що відзначилися 

особливими технологічно-технічними концепціями та звучать новаторськими 

вирішеннями тих чи інших прийомів монтувальних операцій. Серед них 

вирізняються низка творів: «Сокіл» (рекорд 2013 р., 11500 шт. діамантів), «Політ 

мудрості» (2012) та інші, де відображається потужний арсенал виражальних засобів 

художнього металу з демонстрацією авторських методів застосування технічних 

прийомів формотворення та декорування виробу (рис. Б 92; Б 91; 110). У 2016 році 

було репрезентовано скульптурну композицію «Море Галілейське», де відтворений 

Андрій Первозванний на камені. У творі застосовано новаторський метод 

монтування великих за розмірами тонких пластин кольорового (поліхромного) 

каміння в одну композиційну схему, а в художньо-конструктивній основі твору 

вміло закладено принципи технології каркасного з’єднання, асоціації та візуального 

ефекту техніки вітража. Як зазначає А. Селіванов, кожна скульптурна композиція – 

спроба розробити якусь нову технологічно-технічну ідею (концепцію), яка б 

відкривала нові експериментальні методи формотворення на основі опрацьованих та 

оновлених традиційних технік та впровадити їх у творчо-технологічне поле 

«лобортасівців» [12]. Розробка нових методів формотворення допомагає яскравіше 

відтворити художній образ та першочергову ідею художника, розкрити 

філософський зміст мистецького твору. Не припиняються експерименти і системні 

пошуки різних методів інженерного конструювання, що також якісно допомагає 

максимально відтворити сутність художньо-образної концепції ювелірних творів та 
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мистецтва «лобортасівців» загалом. За словами А. Селіванова, куруючи виробничим 

процесом, він намагається максимально користуватися всіма можливими засобами 

широкого діапазону технологічно-технічного арсеналу та фаховим потенціалом 

колег, застосовуючи при цьому метод колективного обговорення всіх важливих 

аспектів поетапного виконання індивідуальних завдань з художниками та 

майстрами, задіяними в спільних творчих проектах [12]. Системні обговорення 

виробничого процесу та інженерне мислення допомагають вірно визначати 

художньо-конструктивну і технологічну концепцію кожного окремого ювелірного 

твору, чітку послідовність виконання всіх операцій та застосування особливих 

технічних прийомів [12]. Синтезування художньо-образної ідеї та інженерного 

мислення в результаті утворюють цікаві скульптурні композиції високого 

мистецького рівня. З огляду на тривалий практичний досвід майстра, у процесі 

щоденної праці зазвичай накопичуються цікаві технологічно-технічні відкриття, що, 

власне, деколи й визначають основний вектор концепції загального технологічного 

процесу та окремих технічних операцій у виготовленні майбутніх творів. На думку 

А. Селіванова, творчість для майстра – це постійна суперечка з самим собою, 

самокритика, діалог та гра власних думок, теоретичних навичок та практичних 

напрацювань. На думку майстра, високий рівень майстерності залежить від фахової 

самодисципліни та чіткого виконання поставленої мети [12]. 

Олена Кадирова – головний скульптор компанії КюД «Лобортас», у творчому 

доробку якої присутня низка творів, серед яких домінують скульптурні композиції, 

що вирізняються особливою специфікою об’ємно-пластичної мови в поєднанні з 

новаторськими принципами формотворення. У творчих пріоритетах О. Кадирової 

окреслилося нове бачення розвитку компанії завдяки креативним підходам до 

вирішення складних композиційних завдань творів об’ємної пластики та 

різноманітним засобам вираження (симетрія, асиметрія, статика, динаміка, контрас, 

нюанс тощо), де використовуються елементи інженерно-конструкторського 

мислення та складові кінематичної механіки. На думку головного скульптора КюД 

«Лобортас» О. Кадирової, справжній твір сучасного ювелірного мистецтва має 

народжуватися завдяки поєднанню складових художнього процесу, що доповнюють 
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одна одну: яскрава концептуальна ідея та високе майстерне виконання твору, де 

застосовують справді новаторські експериментальні технологічно-технічні методи 

та прийоми ведення роботи [3]. Слід зауважити, що художники й майстри КюД 

«Лобортас», вводячи до своєї творчості ідейні (концептуальні) принципи сучасного 

мистецтва (елементи контемпорарі арт), не відмовляються при цьому від 

традиційних класичних технологій і технік. Зазначимо, що саме на такій потужній 

основі, завдяки синтезу різноманітних сучасних явищ, «лобортасівцями» 

утворюється особливе звучання українського ювелірного мистецтва, що 

репрезентується в новому ракурсі. Новітній вектор розвитку створення об’ємно-

пластичних композицій «лобортасівців» – це насамперед художньо-естетична 

насолода, що спонукає до філософських роздумів, де віддзеркалюються важливі 

аспекти суспільства, які перетинаються в часовому вимірі та народжуються в нових 

філософських скульптурних творах. Зразком таких філософських композиційних 

рішень є створена й репрезентована в 2016 році скульптурна композиція «Море 

Галілейське», де, як відзначає О. Кадирова, втілені спроби по-новому вибудувати 

власне хід дизайнерської думки, в основі якої – принцип асоціацій у поєднанні з 

елементами реалістичної стилізованої фігуративної пластики [3] (рис. Б 110). Не 

порушуючи канонів класичної ювелірної школи, а виводячи творчий процес у 

площину технологічно-технічного експериментаторства, «лобортасівцями» активно 

робляться спроби віднайти вдалі поєднання давніх технологій завдяки особливим 

методам та прийомам застосування їх у сучасному ювелірстві. Цим самим вони 

закладають певний фундамент для майбутнього формування нового напряму в 

ювелірному мистецтві, що, можливо, звучатиме в контексті загальносвітового арт-

процесу. Вагоме місце в творчості «лобортасівців» загалом, та в створенні 

скульптурних композицій зокрема, займає саме філософія сучасного мислення, яке 

ґрунтується на романтично-ліричних сюжетах, що зав’язані на міфологічній та 

історичній основі. Варто зазначити, що в творах «лобортасівців» по-особливому 

звучать фізичні властивості матеріалів, використаних у роботі. Це свідчить, що 

митці КюД «Лобортас» упевнено працюють у напрямі оновлення у своїй творчості 

звичних декоративних прийомів, що розкривається художньо-технічними новаціями 
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та трансформацією образної мови. Особливу роль тут відіграє саме 

експериментаторство, що веде до нових технологічно-технічних винаходів, що 

вміло обігруються широким різноманіттям багатогранної мови виражальних засобів. 

Як зазначає О. Кадирова, завдяки впровадженню новаційних художньо-

технологічних процесів та явищ, «лобортасівці» шукають нові шляхи вирішення 

завдань розвитку об’ємної пластики у творах художнього металу та каменерізного 

мистецтва, а також нові контакти із сучасним мистецьким світом, використовуючи 

при цьому нетрадиційні для ювелірства синтезування матеріалів, трансформуючи їх 

у творчу концепцію власної художньої системи, розбудову та розширення 

напрацьованої за понад два десятиліття художньо-стилістичної бази компанії КюД 

«Лобортас» [3]. За словами О. Кадирової, «лобортасівці» шляхом пошуків та 

експериментів сміливо намагаються синтезувати традиційні технологічні процеси 

(художнього металу, каменерізного мистецтва тощо) з новими світовими 

технологічними явищами поза традиційним ювелірством. Тут органічно 

синтезуються технічні прийоми ювелірства з естетикою каменерізної об’ємної 

пластики та мистецтва художньої обробки кістки. Слід зазначити, що системно 

відшукуються свіжі художньо-образні ідеї саме завдяки різним фізичним 

властивостям того чи іншого матеріалу. Досліджуються методи створення 

композицій, що асоціюються зі своєрідними інсталяціями, де використовуються 

оновлені традиційні технологічні процеси та техніки художнього металу та 

ювелірства зокрема. Принципи розвитку дизайнерської думки головного скульптора 

КюД «Лобортас» О. Кадирової віддзеркалюються інтерпретаціями новітніх явищ, 

що відбуваються в навколишньому світі, які об’єднані певною філософською 

стилістикою, трансформованою через експериментаторство технологічних процесів, 

утвердження авторських технік та особливих прийомів виконання ювелірних творів 

об’ємної пластики «лобортасівців». Свідченням таких дизайнерських рішень 

О. Кадирової є низка творів, серед яких гідне місце займають ювелірні предмети, що 

відзначаються саме концептуальним новаторством художньо-технічних ідей. На 

думку О. Кадирової, у творах «лобортасівців» нинішнього періоду спостерігається 

прагнення віднайти особливу форму відображення композиційного змісту та 
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відтворення художньо-образної ідеї, використовуючи нестандартні технічні 

прийоми та оригінальність конструктивного мислення, яке звучить об’ємно-

пластичною мовою сучасного ювелірного мистецтва («art-jewelry»), де все 

активніше та частіше вводяться елементи синтезування так званого контемпорарі-

арт, що є новим вектором творчості митців КюД «Лобортас» на сучасному етапі 

поступу компанії [3]. 

Група майстрів-емальєрів КюД «Лобортас» вирізняється фахівцями, які 

активно експериментують, досліджують та аналізують технологічні процеси 

мистецтва давньоруської техніки гарячої емалі. Серед них: Аліса Комарова 

(провідний майстер-емальєр), Марія Томасик, Ганна Шибунова. Створення 

ювелірних творів, де композиційним центром є елементи, виконані в цій складній 

техніці, вимагають досконалого володіння теоретичною основою, що системно 

підкріплюється практичними напрацюваннями, викристалізованими методами та 

принципами виконання емалевих композицій, створюючи яскраві художньо-образні 

концепції типологічних груп лінії ювелірних емалей. За роки роботи в компанії КюД 

«Лобортас» майстрами-емальєрами розроблено власну методику ведення 

технологічного процесу, що вирізняється авторськими технічними прийомами та 

способами формотворення. Як уже зазначалося, однією з головних візитівок 

майстрів-емальєрів компанії є особлива специфіка технічних прийомів та методів 

нанесення так званих мікроемалей, що відзначаються скрупульозним, витонченим 

опрацюванням площини, на яку наноситься емаль, а також високоточними 

температурно-технологічними процесами, що здійснюються послідовними етапами, 

системно відпрацьовуються та вдосконалюються. Як зазначають майстри-емальєри 

КюД «Лобортас», процес виконання емалевих композицій вимагає вивіреної 

технологічної карти та доводиться до точного математичного розрахунку 

температурних режимів, що поетапно проходять у процесі створення ювелірних 

«мікроемалей». На думку провідного емальєра компанії А. Комарової, технологічно-

технічні методи гарячого емальєрства асоціюються з графічною технікою 

«акварель», що вирізняється прийомами «лесування» (поетапне нашарування 

кольорів), і прийомами так званої техніки аля-пріма (механічне змішування 
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кольорів), які вимагають від майстра досконалого володіння матеріалом та 

інструментом [13]. Як і в техніці акварелі – майстер-емальєр не має права на 

помилку. Тому всі етапи виконання твору повинні бути ідеально теоретично 

опрацьованими, вивіреними та підкріпленими віртуозним практичним виконанням. 

Як зазначає А. Комарова, у творчо-технологічному арсеналі майстрів-емальєрів 

компанії КюД «Лобортас» існує низка технологічно-технічних нюансів-секретів, що 

значно збагачують зазначену традиційну техніку і таким чином, безперечно, 

виводять її до розряду ультрасучасних технологічних новацій українського 

ювелірства, вражаючи яскраво вираженою високою майстерністю виконання [13]. 

Техніка гарячої емалі органічно поєднується з умілим гравіюванням 

перегородок, які увиразнюють композицію ювелірного предмета завдяки 

графічності ліній, утворюючи гармонійне та цілісне звучання. Також унаслідок 

віртуозного гравіювання утворюються неперевершені композиції в техніці гарячої 

емалі по гільйошованій поверхні, що вирізняється специфічними ефектами, де 

висвітлюється віртуозність та високий фаховий рівень не лише майстра-емальєра, 

але й майстра-гравера. 

Високою майстерністю виконання технологічно-технічних процесів 

традиційного ручного гравіювання серед «лобортасівців» виділяються майстри-

гравери Дмитро Пономарьов та Олена Єфіменко, що вивели зазначену техніку в 

площину експериментальних завдань, де з технікою гравіювання вміло поєднуються 

різні технологічні процеси. Зазначена техніка слугує для вирішення декоративних 

завдань, що збагачують елементи композиції ювелірних предметів та звучать 

специфікою авторських прийомів так званого монетного гравіювання. Як 

зазначають майстри Д. Пономарьов та О. Єфіменко, високий рівень виконання 

ручного гравіювання залежить від систематичного відпрацювання традиційних 

методів і прийомів, а також дослідження зазначеної техніки та доповнення її 

арсеналом новаторських прийомів, що вирізняють ювелірні твори «лобортасівців» 

серед широкого розмаїття українського й світового ексклюзивного ювелірства [11]. 

Техніка гравіювання яскраво виділяється в низці творів останнього десятиліття 

поступу творчості митців КюД «Лобортас», що підкреслює високу значимість 
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зазначеної техніки, і, власне, високий фаховий рівень майстрів-граверів ювелірної 

компанії. Серед творів, що вирізняються віртуозним виконанням операцій, де 

застосовано саме техніку гравіювання, виділяються низка творів, що були 

репрезентовані та отримали визнання на спеціалізованих виставках світового рівня. 

Висновки до розділу 4 

Аналізуючи специфіку художньої системи КюД «Лобортас», можна зробити 

висновок про те, що кожний із фахівців означеної компанії, концентруючись у 

єдиний повноцінний конструктивний механізм, спеціалізується в конкретній 

кваліфікаційній частині художнього процесу. Віртуозно виконуючи окремі 

художньо-конструктивні та формотворчі операції, художники та майстри проводять 

та матеріалізують ідеологію творчо-виробничого процесу в єдиному напрямі. 

Особливості еволюційного поступу художнбої системи «лобортасівців» за весь 

період творчої діяльності дозволяють зробити висновок – завдяки чітко злагодженій 

позиції комплексно-структурного підходу до творчого процесу, відбувається 

системне зростання, що вирізняється індивідуальними манерами провідних фахівців 

компанії, специфікою застосування технологічних процесів загалом та технічних 

прийомів зокрема. Завдяки специфіці утворення структурованого механізму та 

залежно від концепції ювелірного твору, проводиться планування і реалізація 

ідейно-образної, конструктивно-формотворчої, технологічно-технічної частин 

творчого процесу.  

Специфіка художньо-естетичного світогляду І. Лобортаса, вміння 

акумулювати та об’єднувати фахові якості художників та майстрів різних ювелірних 

кваліфікацій сформували принципово нові засади власної фірмової стилістики. 

Системний розвиток та взаємодія різних специфічних чинників формує художні 

особливості творів, веде до конструктивного обміну художньо-образними ідеями та 

народжує високі результати організаційної єдності у реалізації творчих концепцій 

художньої системи «лобортасівців». Вже на усталеній стилістичній основі КюД 

«Лобортас» відбувається становлення нової художньо-стилістичної концепції, яка 

зароджується, формується та розвивається митцями КюД «Лобортас», що тяжіє до 

постмодернізму, ультрасучасного авангарду та загальних тенденцій актуального 
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мистецтва ХХІ століття. Нова стилістика збалансована та вирізняється присутністю 

елементів «street art», а також вказує на характерні ознаки нового напряму 

«контемперарі арт» – синтезування всіх художніх практик та досвіду, поступальні 

тенденції яких беруть початок з другої половини ХХ століття. 

У процесі аналізу еволюційного поступу художньої системи, творчості  

провідних фахівців КюД «Лобортас», специфіки стилістичної архітектоніки – стає 

очевидним, що висвітлення особливих індивідуальних манер, принципів, методів та 

засобів формотворення окремих творчих особистостей зазначеного колективу є 

одним із важливих завдань дослідження. Такі аспекти об’єктивно висвітлюють 

вектор еволюційного поступу фірмової стилістики «лобортасівців» та вказують на 

ґенезу формування основних положень образно-ідейної, художньо-конструктивної 

та технологічно-технічної складових загальної концепції творчості окремих митців 

КюД «Лобортас». Феномен стрімкого творчого зростання «лобортасівців» можна 

пояснити чітким кваліфікаційним відбором художників та майстрів, об’єднаних 

спільною ідеологією ведення творчого процесу. Сформувалася авторська методика 

функціонування художньої ситеми, що висвітлюється діяльністю окремих творчих 

особистостей, де віртуозне злагоджене виконання процесів окремих художньо-

конструктивних та формотворчих партій є яскравим явищем у сучасному 

українському ювелірстві, що досі не досліджувалося. Відзначимо, що кожний 

провідний фахівець зазначеного колективу вирізняється ініціативними творчими 

позиціями щодо експериментальних процесів, які генерують продукування 

художньо-конструктивних та формотворчих інновацій у контексті новітнього 

українського ювелірного мистецтва. Серед провідних фахівців різних кваліфікацій 

що, окрім лідера І. Лобортаса нині безперечно впливають на творчий поступ 

компанії виділяються: С. Ющенко (головний художник), Г. Полькова (художник-

дизайнер), Ю. Калінік (головний майстер), М. Юнгер (майстер), С. Омельчук 

(майстер), А. Селіванов (головний майстер ділянки скульптурних коипозицій), О. 

Кадирова (головний скульптор), А. Комарова (провідний майстер-емальєр), М. 

Томасик,  Г. Шибунова (майстери-емальєри), Д. Пономарьов та О.  Єфіменко 

(майстри-гравери). 
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ВИСНОВКИ 

1. Аналіз джерельної бази з тематики дослідження виявляє, що творчість 

колективів ювелірних компаній, зокрема таких, як КюД «Лобортас», у контексті 

новітнього українського ювелірного мистецтва досі не була предметом 

комплексного наукового дослідження. Проте, цінними є мистецтвознавчі праці: З. 

Чегусової, Р. Шмагала, Л. Пасічник.  Важливим аналітичним джерелом для 

систематизації основних критеріїв творчої діяльності митців КюД «Лобортас» є 

інформативні та фактографічні матеріали, що надані безпосередньо фахівцями 

означеної компанії у вигляді фотографій ювелірних творів, альбомів тощо. 

Особливо вагомим джерелом для аналізу творчості «лобортасівців» є інтерв’ю 

записане з І. Лобортасом, а також із провідними фахівцями КюД «Лобортас». 

2. У зв’зку з історичними процесами та культурно-мистецьким потенціалом 

українських художників-ювелірів, наприкінці ХХ ст. склалися передумови для 

прогресивного творчого зростання – як окремих художників авторського 

ювелірства, так і фахівців ювелірних підприємств, відбулося формування нових 

творчих колективів та ювелірних компаній, серед яких митці КюД «Лобортас». Нині 

представники українського ювелірства, зокрема митці КюД «Лобортас» впевнено 

декларують та утверджують нові оригінальні тенденції формотворення, що 

закладають твердий фундамент для прогресивного розвитку національної моделі 

ювелірного мистецтва. 

3. Становлення та формування художньої системи митців КюД «Лобортас» 

відбулося в результаті вивчення, аналізу та переосмислення традицій світової та 

української ювелірної справи, де зразком є діяльність визнаної ювелірної фірми 

К. Фаберже. Чітке розмежування кваліфікацій спеціалістів, тісна взаємодія та 

підпорядкованість художника й майстра сформували цілісний творчо-

конструктивний механізм, де техніко-технологічні операції завдяки ручному методу 

виконуються на професійному рівні, виразно відтворюючи при цьому той чи інший 

художній образ. Раціональне використання фахових творчих та технічних ресурсів 

дає достатньо високі мистецькі результати, які є своєрідним якісним критерієм у 
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просторі українського ювелірства протягом трьох останніх десятиліть  

(1991 – 2017 рр.). 

4. Стиль «Романтичний авангард», який розглядається як локальний – 

утворився внаслідок поєднання двох неоднозначних та суперечливих художніх 

напрямків («романтизм» та «авангард»), що вирізняється особливим художньо-

конструктивним формотворенням та є основою стилістики митців КюД «Лобортас». 

На базі традиційних ювелірних технологій уміло синтезуються романтичність 

художнього образу із експериментальними принципами та методами ексклюзивної 

технічної рукотворності, а також використанням великої кількості дорогоцінних 

металів, коштовного каміння, гарячої емалі та інших різноманітних матеріалів. 

5. Ювелірні твори митців КюД «Лобортас» народжуються на основі 

дослідження та переосмислення різних архетипів. Суттєвий наголос робиться на 

ексклюзивності художньо-образної ідеї, що переважно базується  на системі 

символів та знаків, що виступають змістовними модулями та звучать креативною 

філософією алегоричних композицій. Характер використання символіки в 

композиціях ювелірних творів «лобортасівців» досить різноманітний та є 

віддзеркаленням міфів, релігії, історії української та світової культури. 

6. Стилістика митців КюД «Лобортас» вирізняється виготовленням виробів, де 

працює конструктивний механізм взаємодії художньо-образного та техніко-

технологічного потенціалу. Процес виконання творів відбувається на  основі 

синтезу ювелірного мистецтва з іншими видами художньої творчості.  

7. Використовуючи потужний арсенал традиційних ювелірних технік, 

«лобортасівці» експериментують, що в результаті сформувало низку нових 

авторських методів (техніка гарячої емалі «мікроемаль», техніка «монетного 

гравіювання», авторські способи кріплення вставок, каменерізні технічні прийоми 

тощо). Залежно від художньо-образних та конструктивних завдань формотворення 

митці КюД «Лобортас» використовують широку палітру сполучень 

найрізноманітніших матеріалів: золото, срібло, коштовне та напівкоштовне каміння, 

самоцвіти, слонова кістка, ріг, перли, бурштин, гаряча емаль (плавлене скло), дерево 

та інші.  
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8. Особливістю типології творів «лобортасівців» є розгалуження та 

диференціювання на підгрупи, типи та підтипи творів за функціональним 

призначенням, художньо-тематичними концепціями, конструктивно-

формотворчими процесами та технологічно-технічними прийомами, а також 

застосуванням великої кількості коштовного каміння, дорогоцінних металів та 

інших матеріалів. Художні особливості ювелірних виробів різних типологічних груп 

вирізняються поєднанням різноманітних стилів та напрямів, що в наслідку утворює 

нові форми, де залежно від задуму, в тій чи іншій мірі переважає звернення до 

романтизму, реалізму, модерну, авангарду в різних значеннях.   З огляду на 

широкий діапазон типологічної структури можна стверджувати, що творчість 

митців зазначеної компанії є зразком та однією з важливих складових у формуванні 

загальної концепції нової української моделі ювелірного мистецтва.  

9. Еволюція творчості кожного з митців КюД «Лобортас» набула 

прогресивного розвитку та має виразні ознаки професійного зростання, що 

відображається в загальному процесі поступу фірмової стилістики компанії. 

У результаті набуття «лобортасівцями» фахового досвіду утворилася система 

традицій, принципів і методів роботи, а також здатність формувати потужний 

фундамент нової школи ювелірного мистецтва, залучаючи при цьому до творчого 

процесу найкращих українських художників-ювелірів. Специфіка світогляду 

І. Лобортаса, вміння акумулювати та об’єднувати фахові якості спеціалістів різних 

ювелірних  кваліфікацій сформували принципово нові засади власної фірмової 

стилістики, що системно розвивається. Системний розвиток та взаємодія різних 

художньо-конструктивних процесів формує цілісність творчого мислення, веде до 

конструктивного обміну художньо-образними ідеями та дає високі результати 

організаційної єдності в реалізації творчих концепцій. Сукупність творчого досвіду 

принципів і методів дозволили КюД «Лобортас» вийти на провідні позиції серед 

ювелірних домів України.  
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СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ ПРЕДСТАВНИКІВ 

УКРАЇНСЬКОГО ЮВЕЛІРСТВА КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

1. Рис. А 1. ВАТ «Київський ювелірний завод». Художник Богачова О. Гарнітур 

«Золота легенда Скіфії» (кольє, сережки). 2000 р. Золото, діаманти, цитрини. 

Фото з кн. «Що дорожче срібла-золота» (Київ, 2006, с. 191). 

2. Рис. А 2. ЗАТ «Аурум». Художник Єфремова Н., ювеліри: Волошенюк Т., 

Сташко Д. Кольє «Монро». 2000 р. Фото з альб. «Ювелірне мистецтво України» 

(Київ, 2004, с. 160). 

3. Рис. А 3. ДП «Львівський державний ювелірний завод». Брошка «Карпати». 

1980 р. Метал. Посріблення. Львівський історичний музей. Інв. № ЛІМ-2134, МТ-

310. Фото Л. Пасічник. 

4. Рис. А 4. ЗАТ «Харківський ювелірний завод». Зразки продукції. 

2015-2016-ті рр. Фото з: http://xuz.com.ua/. 

5. Рис. А 5. Лемський С. Гарнітур (кольє, сережки). 1989 р. Вижниця. Дипломна 

робота. ВУПМ ім. В. Ю. Шкрібляка. Керівник Л. Беренфельд. Мельхіор, 

аметистова щітка. Випилювання, дифування, ручне моделювання та монтування. 

Фото з ж. «Ковальська майстерня» (2006, № 3 (5), с. 103). 

6. Рис. А 6. Олейніч О. Гарнітур (кольє, перстень, сережки). 1996 р. . Вижниця. 

Дипломна робота. ВКПМ ім. В. Ю. Шкрібляка. Керівник П. Прокопчик. 

Мельхіор, перламутр. Філігрань. Фото з ж. «Ковальська майстерня» (2006, № 3 

(5), с. 103). 

7.  Рис. А 7. Франко М. Гарнітур «Місячний коловорот» (кольє, сережки). 2004 р. 

Косів. Срібло. Випилювання, філігрань, зернь, ручне монтування. КІПДМ 

ЛНАМ. Дипломна робота. Курс IV. Керівник О. Гаркус. Фото О. Гаркуса. 

8. Рис. А 8. Гикова О. Серія брошок «Цариця скіфська». 2000 р. Львів. Срібло, 

випилювання, карбування, ручне монтування. ЛНАМ. Курс V. Керівник 

В. Шоломій. Фото з архіву кафедри. 

9.  Рис. А 9. Усенко Д. Гарнітур «Місячне сяйво» (кольє, сережки). 2006 р. Київ. 

Випилювання, гравіювання, ручне монтування, сріблення, позолота, закріплення 

http://xuz.com.ua/
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каменів. КДІДПМіД ім. М. Бойчука. Дипломна робота. Курс IV. Керівник 

І. Поп’юк. Фото з ж. «Ковальська майстерня» (2006, № 3 (5), с. 68). 

10.  Рис. А 10. Пилипенко А. Серія перстнів «Загадкове мереживо 

галактик». 2014 р. Титан, латунь, гальванічне покриття, декоративне каміння. 

Випилювання, ручне монтування, матування поверхонь. КДІДПМіД 

ім. М. Бойчука. Дипломна робота. Курс ІV. Керівник А. Кулигін. Фото А. 

Кулигіна. 

11.  Рис. А 11. Хоменко В. Гарнітур «Липовий цвіт» (кольє, сережки). 

1982 р. Срібло, аквамарини, демантоїди. Воскове моделювання, лиття, 

карбування, гравіювання, ручне монтування. МІКУ. Інв. № ДМ-8138, ДМ-

8139/1-2. Фото з архіву МІКУ. 

12.  Рис. А 12. Балибердін В. Гребінь «Тин». Київ. 1986 р. Бивень мамонта, 

різьблення. Власність автора. Фото В. Балибердіна. 

13.  Рис. А 13. Друзенко В. Гарнітур «Вишневі хризантеми» (кольє, 

браслет). 1979 р. Мельхіор, емаль. Волочіння, техніка гарячої емалі, ручне 

монтування. МІКУ. Інв. № ДМ-8030, 8031. Фото з альб. «Національний музей 

історії України» (К., 2012). 

14.  Рис. А 14. Міхальянц О. Кольє «Сирена-3». 1999 р. Моховий агат, 

гірський кришталь, срібло, золото, шкіра. Авторська техніка, ручне моделювання 

та монтування. Власність автора. Фото О. Міхальянца. 

15.  Рис. А 15. Вольський С. Ф. Кольє «Хвиля». Львів. 1980 р. Мельхіор, 

перламутр, перли, гаряча емаль. Дифування, гнуття, ручне моделювання та 

монтування. Приватна колекція. Фото О. Введенського. 

16.  Рис. А 16. Хоменко Г. Ювелірний гарнітур «Чиста криниця» Львів.1989- 

2003 рр. Мельхіор. Випилювання, дифування, ручне монтування. Фото з кн. Р. Т. 

Шмагало. Художній метал України ХХ – поч. ХХІ ст. Енциклопедія художнього 

металу. Т 2. (Львів: Апріорі, 2015, с. 171).   

17.  Рис. А 17. Волощак В. Дукач «Зішестя Св. Духа» Львів. 1989 р. Срібло, 

корали. Лиття, ручне монтування. Власність автора. Фото Р. Кочмара. 
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18.  Рис. А 18. Жарков О. Гарнітур «Лагуна». Чернівці. 1992 р. Срібло,  

перламутр, малахіт. Скань, зернь, ручне монтування. Фото О. Жаркова. 

19.  Рис. А 19. Пержан Ш. Кольє «Край, мій рідний край». Чернівці. 2011 р. 

Срібло, пейзажний агат, перламутр, корали, хризоліти. Випилювання, 

інкрустація, ручне моделювання та монтування. Власність автора. Фото 

В. Лопушняка. 

20.  Рис. А 20. Кравчук К. Кольє «Благовіст». 2013 р. Срібло, лазурит, 

сапфіри. Довільна пластика, авторська техніка, ручне моделювання та  

монтування. Власність автора. Фото Ю. Дубовика. 

21.  Рис. А 21. Мірошніков О. Браслет «Скіфський». Миколаїв Львівської 

обл. 2013 р. Срібло, позолота. Авторська техніка, ручне моделювання та 

монтування. Фото О. Мірошнікова. Власність автора. 

22.  Рис. А 22. Дрокін С. Каблучка. Харків. 2000 - ні рр. Срібло. Авторські 

техніки, ручне моделювання та монтування. Фото С. Дрокіна. 

23.  Рис. А 23. Гаркус О. Згарда. Косів. Франківської обл., 2013 р. Латунь, 

лиття. Випилювання, насічка, кручення, гарячі емалі, ручне монтування. 

Приватна колекція. Фото О. Гаркуса. 

24.  Рис. А 24. Гарматюк Р. Кольє. Косів. Франківської обл., 2009 р. Срібло, 

малахіт. Техніка мукуме-гане, холодне кування, ручне монтування. Фото Р. 

Гарматюка. 

25.  Рис. А 25. Болюх А. Серія підвісок «Іхтіандрія». Львів. 2014 р. Залізо, 

кування, авторська техніка, ручне монтування. Фото А. Болюха. 

26.  Рис. А 26. Мамчур Д. Декоративна композиція «Коловорот». 

Хмельницький. 2014 р. Бронза, гранат, оксидування. Лиття, авторська техніка, 

ручне моделювання та монтування. Власність автора. Фото Д. Мамчур. 

27.  Рис. А 27. Бабій В. Браслет. Тернопіль 2015 р. Срібло. Випилювання, 

дифування, карбування, ручне моделювання та монтування. Фото В. Бабія. 

28.  Рис. А 28. Майстерня братів Кочутів. Каблучки. Ужгород 2015 р. 

Срібло, вставки. Випилювання, дифування, карбування, ручне моделювання та 

монтування. Фото Р. Кочута. 
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29.  Рис. А 29. Ювелірний дім «Дюльбер». Шпилька «Лілія». 2003 р. Золото, 

діаманти, емаль. Випилювання, гравіювання, техніка гарячої емалі по 

гільйошованій поверхні, ручне моделювання та монтування. Приватна колекція. 

Фото Л. Литвина. 

30.  Рис. А 30. Ювелірний дім «Karpov&Karpova Jewellery». Карпова І. 

(худож.). Сережки «Комети» з колекції «Organic Jewellery». 2014 р. Золото, 

діаманти, український бурштин, ебенове дерево. Випилювання, закріпка, ручне 

моделювання та монтування. Фото з: https://www.facebook.com /karpov.karpova/. 

https://www.facebook.com/
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СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ МИТЦІВ КЮД 

«ЛОБОРТАС» 

1. Рис. Б 1. КюД «Лобортас». Каблучка «Палац сонця, що сходить». 1999 р. Золото, 

чорні і білі діаманти, шпінель, корал, гагат. Випилювання, карбування, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

2. Рис. Б 2. КюД «Лобортас». Каблучка «Небесний ковчег». 1999 р. Золото, 

діаманти, рожеві і сині сапфіри 367 шт., аметрин. Випилювання, дифування, 

карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

3. Рис. Б 3. КюД «Лобортас». Каблучка «Маскарад». 1999 р. Золото, діаманти, 

смарагд (8 карат). Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

4. Рис. Б 4. КюД «Лобортас». Каблучка «Віфлеємська зірка». 1999 р. Золото, 

діаманти, рубіни. Випилювання, карбування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 

5. Рис. Б 5. КюД «Лобортас». Каблучка «Танець ангела». 2005 р. Золото, діаманти 

(837 шт). Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

6. Рис. Б 6. КюД «Лобртас». Каблучка «Царівна Лебідь». 2011 р. Золото, діаманти – 

2525 шт. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

7. Рис. Б 7. КюД «Лобортас». Каблучка «На літньому балу». 2008 р. Золото, сапфір, 

діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

8. Рис. Б 8. КюД «Лобортас». Каблучка-підвіска «Послання небес». 2010 р. Золото, 

діаманти, аквамарин. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

9. Рис. Б 9. КюД «Лобортас». Каблучка «Чарівник смарагдового міста». 2009 р. 

Золото, діаманти, смарагд. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 
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10.  Рис. Б 10. КюД «Лобортас». Каблучка «Після дощу». 2009 р. Золото, танзанит, 

діаманти, сапфіри. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

11.  Рис. Б 11. КюД «Лобортас». Каблучка «Серце Далі». 2011 р. Золото, кварц, 

рубіни, діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

12.  Рис. Б 12. КюД «Лобортас». Каблучка «Генезис». 2011 р. Золото, діаманти. 

Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 

13.  Рис. Б 13. КюД «Лобортас». Каблучка «Сади Версаля». 2014 р. Золото, 

вороб’євит, діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

14.  Рис. Б 14. КюД «Лобортас». Каблучка «Суцвіття». 2010 р. Золото, перли, 

діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

15.  Рис. Б 15. КюД «Лобортас». Каблучка «Вогні великого міста». 2006 р. Золото, 

сапфір, діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

16.  Рис. Б 16. КюД «Лобортас». Каблучка «Відлуння всесвіту». 2011 р. Золото, 

діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

17.  Рис. Б 17 КюД «Лобортас». Каблучка «Княжна». 2010 р. Золото, діаманти. 

Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 

18.  Рис. Б 18 КюД «Лобортас». Каблучка «Камертон». 2010 р. Золото, діаманти. 

Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 

19.  Рис. Б 19. КюД «Лобортас». Каблучка «Зупинись мить». 2011 р. Золото, емаль, 

цаворити. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 
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20.  Рис. Б. 20. КюД «Лобортас». Каблучка «Знаки зодіаку. Телець». 2011 р. Золото, 

діаманти, смарагди. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

21.  Рис. Б 21. КюД «Лобортас». Каблучка «Поцілунок». 2008 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, техніка гарячої емалі, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

22.  Рис. Б 22. КюД «Лобортас». Каблучка «Мосяж». 2008 р. Золото, діаманти, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, техніка гарячої емалі, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

23.  Рис. Б 23. КюД «Лобортас». Каблучка «Український авангард». 2008 р. Золото, 

гаряча емаль, діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, 

техніка гарячої емалі, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

24.  Рис. Б. 24. КюД «Лобортас». Каблучка «Чумацький шлях». 2008 р. Золото, 

гаряча емаль, діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, 

техніка гарячої емалі, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

25.  Рис. Б. 25. КюД «Лобортас». Каблучка «Етнічні узори. Берегиня». 2008 р. 

Золото, діаманти, емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої 

емалі, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

26.  Рис. Б. 26. КюД «Лобортас». Каблучка «Світ навколо нас. Ельфики». 2008 р. 

Золото, діаманти, емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої 

емалі, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

27.  Рис. Б 27. КюД «Лобортас». Каблучка «Обручальна. Виноградна лоза». 2009 р. 

Золото, діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

28.  Рис. Б 28. КюД «Лобортас». Каблучка «Вінчальна. Вишивка хрестом». 2009 р. 

Золото, діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

29.  Рис. Б 29. КюД «Лобортас». «Заручальні. Веселка роси». 2009 р. Золото, 

діаманти, емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 
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30.  Рис. Б 30. КюД «Лобортас». «Гороскопи. Риби». 2009 р. Золото, діаманти, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячих емалей, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

31.  Рис. Б 31. КюД «Лобортас». Каблучка «Вишиванки. Стожари». 2010 р. Золото, 

діаманти, емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

32.  Рис. Б 32 КюД «Лобортас». Каблучка «Відображення світу. Соняшники». 2010 р. 

Золото, діаманти, емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячих 

емалей, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

33.  Рис. Б. 33. КюД «Лобортас». Сережки «Мальва». 2008 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, техніка гарячих емалей, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

34.  Рис. Б. 34. КюД «Лобортас». Сережки «Каре». 2011 р. Золото, діаманти. 

Випилювання,  дифування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. 

Фото В. Філіна 

35.  Рис. Б 35. КюД «Лобортас». Сережки «Північне сяйво». 2009 р. Срібло, 

діаманти, топаз. Випилювання, дифування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 

36.  Рис. Б. 36. КюД «Лобортас». Сережки «Зелений горошок». 2007 р. Золото, 

діаманти, цаворити, перли. Випилювання, дифування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

37.  Рис. Б. 37. КюД «Лобортас». Брошка «Прогулянка короля». 2007 р. Золото, 

діаманти 228 шт., перли 18шт., емаль. Випилювання, дифування, техніка гарячої 

емалі по гільйоше, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото 

В. Філіна. 

38.  Рис. Б. 38. КюД «Лобортас». Брошка «Овен». 2009 р. Золото, діаманти, рубіни, 

бурштин, емаль. Випилювання, дифування, техніка гарячої емалі, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 
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39.  Рис. Б. 39. КюД «Лобортас». Брошка-підвіска «Квітка – Райський сад». 2012 р. 

Золото, спесартин, сапфір-теракот, рубін. Випилювання, дифування, карбування, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

40.  Рис. Б. 40. КюД «Лобортас». Брошка «Зоряний шлях». 2008 р. Золото, родій, 

діаманти. Випилювання, дифування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна Фото В. Філіна. 

41.  Рис. Б. 41. КюД «Лобортас». Гарнітур «Чарівне джерело» (кольє, сережки, 

браслет). 1999 р. Золото, діаманти, камеї, топаз, інталії, кварц. Переможець 

«Ювелір Експо Україна’ 1999». Випилювання, дифування, карбування, 

волочіння, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

42.  Рис. Б. 42. КюД «Лобортас». Комплект «Хуанхе» (кольє, сережки, каблучка). 

1999 р. Золото, діаманти, рубіни, смарагди, сапфіри, перли. Випилювання, 

дифування, карбування, волочіння, ручне плетіння, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

43.  Рис. Б 43. КюД «Лобортас». Комплект «Тріумф краси» (кольє, сережки). 1999 р. 

Золото, діаманти, кахолонг, емалі по гільйоше. Диплом «Ювелір Експо-Україна’ 

1999». Поєднання технік, випилювання, дифування, карбування, волочіння, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

44.  Рис Б. 44. КюД «Лобортас». Комплект «Римські канікули» (кольє, кулон, 

сережки, браслет). 1999р. Золото, діаманти. Випилювання, дифування, 

карбування, волочіння, ручне плетіння, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 

45.  Рис. Б 45. КюД «Лобортас». Комплект «Небеса обітовані» (кольє, сережки, 

каблучки). 2000 р. Золото, діаманти, бурштин, аметист. Випилювання, 

дифування, карбування, волочіння, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 

46.  Рис. Б 46. КюД «Лобортас». Гарнітур «Вінець Аріадни» (кольє, браслет, 

сережки). 1999 р. Золото, діаманти, смарагди, рубіни, бурштин. Випилювання, 

дифування, карбування, волочіння, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 
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47.  Рис. Б 47. КюД «Лобортас». Підвісок «Писанка». 2011 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

48.  Рис. Б. 48. КюД «Лобортас». Підвісок «Берегиня». 2011 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

49.  Рис. Б. 49. КюД «Лобортас». Підвісок «Ангел в серці». 2011 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

50.  Рис. Б 50. КюД «Лобортас». Півісок «Віра Надія Любов». 2011 р. Золото, 

діаманти, емаль. Випилювання, дифування, техніка гарячої емалі, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

51.  Рис. Б 51. КюД «Лобортас». Підвісок «Інь-Янь». 2011 р. Золото, діаманти, емаль. 

Випилювання, дифування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

52.  Рис. Б. 52. КюД «Лобортас». Підвісок «Райський сад». 2011 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

53.  Рис. Б 53. КюД «Лобортас». Запонки «Air Squadron». 2012 р. Золото, рубіни, 

емаль. Випилювання, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 

54.  Рис. Б 54. КюД «Лобортас». Запонки «Віхи Віри». 2012 р. Золото, аметисти, 

емаль. Випилювання, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 

55.  Рис. Б 55. КюД «Лобортас». Запонки «Дорога в небо». 2011 р. Золото, діаманти. 

Випилювання, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

56.  Рис. Б 56. КюД «Лобортас». Затискач для краватки «Врубель». 2008 р. Золото, 

діаманти, сапфіри. Випилювання, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 
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57.  Рис. Б 57. КюД «Лобортас». Перстень «Талісман часу». 2008 р. Золото, смарагд, 

гагат. Випилювання, дифування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 

58.  Рис. Б 58. КюД «Лобортас». Панагія «Святий Володимир». 2012 р. Золото, 

рубіни, емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

59.  Рис. Б 59. КюД «Лобортас». Хрест «Візантія». 2011 р. Золото, діаманти, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

60.  Рис. Б 60. КюД «Лобортас». Хрест «Класичний». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

61.  Рис. Б 61. КюД «Лобортас». Хрест «Світлий шлях». 2012 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

62.  Рис. Б 62. КюД «Лобортас». Хрест «Зимовий сад». 2012 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

63.  Рис. Б 63. КюД «Лобортас». Хрестик «Сонце». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

64.  Рис. Б 64. КюД «Лобортас». Хрестик «Веснянка». 2012 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

65.  Рис. Б 65. КюД «Лобортас». Хрестик «Геометричний». 2012 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

66.  Рис. Б 66. КюД «Лобортас». Хрестик «Променевий». 2012 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 
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67.  Рис. Б 67. КюД «Лобортас». Хрестик «Гуцульський». 2012 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

68.  Рис. Б 68. КюД «Лобортас». Хрестик «Козацький». 2012 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

69.  Рис. Б 69. КюД «Лобортас». «Хрестик Древо життя». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

70.  Рис. Б 70. КюД «Лобортас». Хрест «Древо життя». 2013 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

71.  Рис. Б 71. КюД «Лобортас». Хрестик «Квітучий». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

72.  Рис. Б 72. КюД «Лобортас». Хрестик «Пасхальний». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

73.  Рис. Б 73. КюД «Лобортас». Хрестик «Барвінок». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

74.  Рис. Б 74. КюД «Лобортас». Хрестик «Едельвейс». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

75.  Рис. Б 75. КюД «Лобортас». Хрестик «Медовий спас». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

76.  Рис. Б 76. КюД «Лобортас». Хрестик «Смериковий». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 



228 

 

77.  Рис. Б 77. КюД «Лобортас». Хрестик «Трипілля». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

78.  Рис. Б 78. КюД «Лобортас». Хрестик «Квітка». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

79.  Рис. Б 79. КюД «Лобортас». Лампада «Храм Гробу Господнього». 2013 р. 

Срібло, золото, діаманти, цінні породи дерева, латунь. Випилювання, дифування, 

карбування, гравіювання, авторські техніки, ручне моделювання та монтування. 

Фото В. Філіна. 

80.  Рис. Б 80. КюД «Лобортас». Лампада для Благодатного вогню Донецького 

Кафедрального Собору. 2012 р. Срібло, золото, діаманти, цінні породи дерева, 

латунь. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, авторські техніки, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

81.  Рис. Б 81. КюД «Лобортас». Комплект для куріння «Маленькі радощі». 2000 р. 

Срібло, золото, бурштин, рубіни, сапфіри, сердолік, дерево. Прокат, 

випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 

82.  Рис. Б 82. КюД «Лобортас». Жіночий шаховий кубок FIDE. 2006 р. Срібло, 

золото, діаманти. Прокат, випилювання, дифування, карбування, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

83.  Рис. Б 83. КюД «Лобортас» Кабінетна прикраса. Ювелірна симфонія «Душа 

світу». 2006 р. Золото, діаманти, срібло, сапфіри, ляпіс, раух топаз, нефрит. 

Прокат, випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання 

та монтування. Фото В. Філіна. 

84.  Рис. Б 84. КюД «Лобортас» Кабінетна прикраса. Ювелірна симфонія «Лавра 

Небесна». 2006 р. Срібло, золото, діаманти, аметист, топаз, тигрове око, соколине 

око, чароіт, яшма, кахолонг, дерево венге, дерево амарант. Випилювання, 

гравіювання, висікування, кам’яна мозаїка, різьблення по каменю, чорніння, 
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золотіння, художнє лиття, карбування, інкрустація по металу і дереву, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

85.  Рис. Б 85. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Козак Мамай». 2009 р. 

Срібло, емаль, діаманти, цитрин. Випилювання, дифування, карбування, техніка 

гарячої емалі, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

86. Рис. Б 86. КюД «Лобортас» Скульптурна композиція «Всесвіт». 2006 р. Золото, 

срібло, діаманти (165 шт.), топаз (1000 карат), амоніт. Випилювання, дифування, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

87.  Рис. Б 87. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Шахи Боспорські 

походи». 2006 р. Срібло, емаль, нефрит, дерево. Лиття, випилювання, 

карбування, техніка гарячої емалі, авторські техніки, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

88.  Рис. Б 88. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Шахи Боспорські 

походи». 2006 р. Срібло, емаль, нефрит, дерево. Лиття, випилювання, 

карбування, техніка гарячої емалі, авторські техніки, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

89.  Рис. Б 89. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Надбання». 2009 р. 

Срібло, бронза, содаліт, емаль. Лиття, випилювання, карбування, гравіювання, 

фініфть, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

90.  Рис. Б 90. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Філософ». Срібло, золото, 

діаманти, лазурит. Лиття, випилювання, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

91.  Рис. Б 91. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Політ мудрості». 2012 р. 

Срібло, золочення, родіювання, діаманти (2012 шт.), смарагд, нефрит. Лиття, 

випилювання, карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото 

В. Філіна. 

92.  Рис. Б 92. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Сокіл». 2013 р. Срібло, 

діаманти (11500 шт.), лазурит, кремінь. Лиття, випилювання, карбування, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 
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93.  Рис. Б 93. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Георгій Переможець». 

2010 р. Срібло, золото, діаманти, яшма. Лиття, випилювання, карбування, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

94.  Рис. Б 94. КюД «Лобортас» Скульптурна композиція «Час уперед». 2006 р. 

Золото, срібло, діаманти, малахіт, цитрин 1187 ct. Лиття, випилювання, 

карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

95.  Рис. Б 95. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція. Соусниця «Сумо». 2012 р. 

Золото, срібло, діаманти (білі, чорні), рубіни, нефрит. Лиття, випилювання, 

дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото 

В. Філіна. 

96.  Рис. Б 96. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Ангел Хранитель». 

2013 р. Лиття, випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

97.  Рис. Б 97. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Грифон». 2010 р. Золото, 

срібло, діаманти, цитрин, 115, 94 ct., хризокол. Лиття, випилювання, дифування, 

карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

98.  Рис. Б 98. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Сова». 2012 р. Срібло, 

діаманти, содаліт. Лиття, випилювання, дифування, карбування, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

99.  Рис. Б 99. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Свято дині». 2013 р. 

Срібло, золото, рубін (200, 7 ct), діаманти, яшма пісочна. Лиття, випилювання, 

дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. 

Філіна. 

100. Рис. Б 100. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Лось». 2013 р. Срібло, 

діаманти, яшма. Лиття, випилювання, дифування, карбування, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

101. Рис. Б 101. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Полювання на 

ведмедя». 2011 р. Срібло, діаманти, рубіни, яшма. Лиття, випилювання, 

дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. 

Філіна. 
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102. Рис. Б 102. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Полювання на качок». 

2011 р. Срібло, діаманти, яшма. Лиття, випилювання, дифування, карбування, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

103. Рис. Б 103. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Сорочинський 

ярмарок». Чарковий набір «Куми». 2014 р. Золото, срібло, нефрит, анат. Лиття, 

випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 

104. Рис. Б 104. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Сорочинський 

ярмарок». Чарковий набір «Солоха». 2014 р. Срібло, рубіни, яшма, агат. Лиття, 

випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 

105. Рис. Б 105. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Сорочинський 

ярмарок». 2014 р. Золото, срібло, нефрит, агат. Лиття, випилювання, дифування, 

карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

106. Рис. Б 106. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Сорочинський 

ярмарок». 2014 р. Золото, срібло, нефрит, агат. Лиття, випилювання, дифування, 

карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Фото В. Філіна. 

107. Рис. Б 107. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Моісей». 2012 р. 

Золото, срібло, діаманти. Лиття, випилювання, дифування, карбування, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

108. Рис. Б 108. КюД «Лобортас». Підставка для книг «Кирило та Мефодій». 

2011 р. Срібло, золото, бронза, нефрит, яшма, діаманти. Лиття, випилювання, 

дифування, карбування, інкрустація, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна. 

109. Рис. Б 109. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Скрипаль на даху». 

2014 р. Срібло, золото, діаманти, діаманти коньячні, топази оранжеві, емаль, 

лазурит. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, техніка гарячої 

емалі, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 
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110. Рис. Б 110. КюД «Лобортас». Настільна композиція «Море Галілейське». 2016 

р. Срібло, золото, діаманти, діаманти коньячні, агат, нефрит, сердолік, кварц, 

інталія «Андрій Первозванний». Каменерізні техніки, авторські техніки, 

дифування, карбування, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

111. Рис. Б 111. КюД «Лобортас». Мисливський ніж «Полювання на оленя». 2013 р. 

Бивень мамонта, дамаська сталь, срібло, діаманти. Випилювання, кування, 

різьблення, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна. 

112. Рис. Б 112. КюД «Лобортас». Настільна композиція «Підсніжник». 2006 р. 

Срібло, емаль, кахолонг, нефрит, онікс, кварц. Каменерізні техніки, техніка 

гарячої емалі. Фото В. Філіна. 
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                                                                                                                               Додаток А 

 
 

Рис. А 1 
 

 
 

                                                                                Рис. А 2 
 

Рис. А 1. ВАТ «Київський ювелірний завод». Художник Богачова О.  Гарнітур 

«Золота легенда Скіфії» (кольє, сережки). 2000 р. Золото, діаманти, цитрини. Фото з 

кн. «Що дорожче срібла-золота» (Київ, 2006, с. 191) 

 

Рис. А 2. ЗАТ «Аурум». Художник Єфремова Н, ювеліри: Волошенюк Т.,Сташко Д. 

Кольє «Монро». 2000 р. Фото з альб. «Ювелірне мистецтво України» (Київ, 2004, 

с. 160) 
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                                                                                Рис. А 3 

 
 

Рис. А 4 
 

 

 

 

 

Рис. А 3. ДП «Львівський державний ювелірний завод». Брошка «Карпати». 1980 р. 

Метал. Посріблення. Львівський історичний музей. Інв. № ЛІМ-2134, МТ-310. Фото 

Л. Пасічник 

 

Рис. А 4. ЗАТ «Харківський ювелірний завод». Зразки продукції. 2015 – 2016-ті рр. 

Фото з: http://xuz.com.ua/ 

http://xuz.com.ua/


5 

 

 
                                                                Рис. А 5 
 

 
  

 

                                                              Рис. А 6 
 

Рис. А 5. Лемський С. Гарнітур (кольє, сережки). 1989 р. Вижниця. Дипломна 

робота. ВУПМ ім. В. Ю.  Шкрібляка. Керівник Л. Беренфельд. Мельхіор, аметистова 

щітка. Випилювання, дифування, ручне моделювання та монтування. Фото з ж. 

«Ковальська майстерня» (2006, № 3 (5), с. 103) 

 

Рис. А 6. Олейніч О. Гарнітур (кольє, перстень, сережки). 1996 р. Вижниця. 

Дипломна робота. ВКПМ ім. В. Ю.  Шкрібляка. Керівник П. Прокопчик.  Мельхіор, 

перламутр. Філігрань. Фото з ж. «Ковальська майстерня» (2006, № 3 (5), с. 103) 
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Рис. А 7 
 

 
 

Рис. А 8 
 

Рис. А 7. Франко М. Гарнітур «Місячний коловорот» (кольє, сережки). 2004 р. Косів. 

Срібло. Випилювання, філігрань, зернь, ручне монтування. КІПДМ ЛНАМ. 

Дипломна робота. Курс IV. Керівник О. Гаркус. Фото О. Гаркуса 

 

Рис. А 8. Гикова О. Серія брошок «Цариця скіфська». 2000 р. Львів. Срібло, 

випилювання, карбування, ручне монтування. ЛНАМ. Курс V. Керівник 

В. Шоломій. Фото з архіву кафедри 
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Рис. А 9 
 

 
 

Рис. А 10 
 

 

Рис. А 9. Усенко Д. Гарнітур «Місячне сяйво» (кольє, сережки). 2006 р. Київ. 

Випилювання, гравіювання, ручне монтування, сріблення, позолота, закріплення 

каменів. КДІДПМіД ім. М. Бойчука. Дипломна робота. Курс IV. Керівник І. Поп’юк. 

Фото з ж. «Ковальська майстерня»  (2006, № 3 (5), с. 68 

 

Рис. А 10. Пилипенко А. Серія перснів «Загадкове мереживо галактик». 2014 р. 

Титан, латунь, гальванічне покриття, декоративне каміння. Випилювання, ручне 

монтування, матування поверхонь. КДІДПМіД ім. М. Бойчука. Дипломна робота. 

Курс ІV. Керівник А. Кулигін. Фото А. Кулигіна 
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                                                                                Рис. А 11 
 

 
 

                                                                              Рис. А 12 
 

Рис. А 11. Хоменко В. Гарнітур «Липовий цвіт» (кольє, сережки). 1982 р. Срібло, 

аквамарини, демантоїди. Воскове моделювання, лиття, карбування, гравіювання, 

ручне монтування. МІКУ. Інв. № ДМ-8138, ДМ-8139/1-2. Фото з архіву МІКУ 

 

Рис. А 12. Балибердін В. Гребінь  «Тин». Київ. 1986 р. Бивень мамонта, різьблення. 

Власність автора. Фото В. Балибердіна 
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                                                                             Рис. А 13 
 

 
 

                                                                               Рис. А 14 
 

Рис. А 13. Друзенко В. Гарнітур «Вишневі хризантеми» (кольє, браслет). 1979 р. 

Мельхіор, емаль. Волочіння, техніка гарячої емалі, ручне монтування. МІКУ. Інв. 

№ ДМ-8030, 8031. Фото з альб. «Національний музей історії України» (К., 2012) 

 

Рис. А 14. Міхальянц О. Кольє «Сирена-3». 1999 р. Моховий агат, гірський 

кришталь, срібло, золото, шкіра. Авторська техніка, ручне моделювання та 

монтування. Власність автора. Фото О. Міхальянца 
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                                                                               Рис. А 15 
 

 
 

                                                                                Рис. А 16 
 

Рис. А 15. Вольський С. Ф. Кольє «Хвиля». Львів. 1980 р. Мельхіор, перламутр, 

перли, гаряча емаль. Дифування, гнуття, ручне моделювання та монтування. 

Приватна колекція. Фото О. Введенського 

 

Рис. А 16. Хоменко Г. Ювелірний гарнітур «Чиста криниця» Львів.1989 – 2003 рр. 

Мельхіор. Випилювання, дифування, ручне монтування. Фото з кн. Р. Т. Шмагало. 

Художній метал України ХХ – поч. ХХІ ст. Енциклопедія художнього металу. Т 2. 

(Львів: Апріорі, 2015, с. 171) 
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Рис. А 17 
 

 
 

Рис. А 18 
 

Рис. А 17. Волощак В. Дукач «Зішестя Св. Духа» Львів. 1989 р. Срібло, корали. 

Лиття, ручне монтування. Власність автора. Фото Р. Кочмара 

 

Рис. А 18. Жарков О. Гарнітур «Лагуна». Чернівці. 1992 р. Срібло, перламутр, 

малахіт. Скань, зернь, ручне монтування. Фото О. Жаркова 
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                                                                             Рис. А 19 
 

 
 

                                                                             Рис. А 20 

 

Рис. А 19. Пержан Ш. Кольє «Край, мій рідний край». Чернівці. 2011 р. Срібло, 

пейзажний агат, перламутр, корали, хризоліти. Випилювання, інкрустація, ручне 

моделювання та монтування.  Власність автора. Фото В. Лопушняка 

 

Рис. А 20. Кравчук К. Кольє «Благовіст». 2013 р. Срібло, лазурит, сапфіри. Довільна 

пластика, авторська техніка, ручне моделювання та монтування. Власність автора. 

Фото Ю. Дубовика 
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Рис. А 21 
 

 
 

Рис. А 22  

 

Рис. А 21. Мірошніков О. Браслет «Скіфський». Миколаїв Львівської обл. 2013 р. 

Срібло, позолота. Авторська техніка. Ручне моделювання та монтування. Фото О. 

Мірошнікова. Власність автора 

 

Рис. А 22. Дрокін С. Каблучка. Харків. 2000 - ні рр. Срібло. Авторські техніки, 

ручне моделювання та монтування. Фото С. Дрокіна 
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Рис. А 23 
 

 
 

Рис. А 24 
 

Рис. А 23. Гаркус О. Згарда. Косів. Франківської обл., 2013 р. Латунь, лиття. 

Випилювання, насічка, кручення, гарячі емалі, ручне монтування. Приватна 

колекція. Фото О. Гаркуса 

 

Рис. А 24. Гарматюк  Р. Кольє.  Косів. Франківської обл., 2009 р. Срібло, малахіт. 

Техніка мукуме-гане, холодне кування, ручне монтування. Фото Р. Гарматюка   
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Рис. А 25 

 

 
 

Рис. А 26 

 

 
  

 

Рис. А 25. Болюх А. Серія підвісок «Іхтіандрія». Львів. 2014 р. Залізо, кування, 

авторська техніка, ручне  монтування. Фото А. Болюха 

 

Рис. А 26. Мамчур Д. Декоративна композиція «Коловорот». Хмельницький. 2013 р. 

Бронза, гранат, оксидування. Лиття, авторська техніка, ручне моделювання та 

монтування. Власність автора. Фото Д. Мамчур 
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Рис. А 27 
 

 
 

Рис. А 28 

 

 
 

Рис. А 27. Бабій В. Браслет. Тернопіль. 2015 р. Срібло. Випилювання, дифування, 

карбування, ручне моделювання та монтування. Фото В. Бабія 

 

Рис. А 28. Майстерня братів Кочутів. Каблучки. Ужгород. 2015 р. Срібло, вставки, 

випилювання, дифування, карбування, ручне моделювання та монтування. Фото Р. 

Кочут 
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                                                                             Рис. А 29 
 

 
 

                                                                            Рис. А 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. А 29. Ювелірний дім «Дюльбер». Шпилька «Лілія». 2003 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, гравіювання, техніка гарячої емалі по гільйошованій поверхні, 

ручне моделювання та монтування. Приватна колекція. Фото Л. Литвина 

 

Рис. А 30. Ювелірний дім «Karpov&Karpova Jewellery». Карпова І. (худож.). 

Сережки «Комети» з колекції «Organic Jewellery». 2014 р. Золото, діаманти, 

український бурштин, ебенове дерево. Випилювання, закріпка, ручне моделювання 

та монтування. Фото з: https://www.facebook.com /karpov.karpova/ 

https://www.facebook.com/
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                                                                                                                                Додаток Б 

 

Рис. Б 1 

 

Рис. Б 2 

Рис. Б 1. КюД «Лобортас». Каблучка «Палац сонця, що сходить». 1999 р. Золото, 

чорні і білі діаманти, шпінель, корал, гагат. Випилювання, карбування, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 2. КюД «Лобортас». Каблучка «Небесний ковчег». 1999  р. Золото, діаманти, 

рожеві і сині сапфіри 367 шт., аметрин. Випилювання, дифування, карбування, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 



19 

 

 

Рис. Б 3 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                      

                                                           

Рис. Б 4                             

Рис. Б 3. КюД «Лобортас». Каблучка «Маскарад». 1999 р. Золото, діаманти, смарагд 

(8 карат). Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання 

та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 4. КюД «Лобортас». Каблучка «Віфлеємська зірка». 1999 р. Золото, діаманти, 

рубіни. Випилювання, карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. 

Фото В. Філіна 
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Рис. Б 5 

 

Рис. Б 6 

 

Рис. Б 5. КюД «Лобортас». Каблучка «Танець ангела». 2005 р. Золото, діаманти (837 

шт). Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 6. КюД «Лобртас». Каблучка «Царівна Лебідь». 2011 р.  Золото, діаманти – 

2525 шт. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна 
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Рис Б 7 

 

Рис. Б 8 

 

Рис. Б 7. КюД «Лобортас». Каблучка «На літньому балу». 2008 р. Золото, сапфір, 

діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання 

та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 8. КюД «Лобортас». Каблучка-підвіска «Послання небес». 2010 р. Золото, 

діаманти, аквамарин. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 9 

                                                                  

Рис. Б 10 

 

 

Рис. Б 9. КюД «Лобортас». Каблучка «Чарівник смарагдового міста». 2009 р. Золото, 

діаманти, смарагд. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 10. КюД «Лобортас». Каблучка «Після дощу». 2009 р. Золото, танзанит, 

діаманти, сапфіри. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 11 

 

Рис. Б 12 

 

Рис. Б 11. КюД «Лобортас». Каблучка «Серце Далі». 2011 р. Золото, кварц, рубіни, 

діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання 

та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 12. КюД «Лобортас». Каблучка «Генезис». 2011 р. Золото, діаманти. 

Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 13 

 

Рис. Б 14 

Рис. Б 13. КюД «Лобортас». Каблучка «Сади Версаля». 2014 р. Золото, вороб’євит, 

діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання 

та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 14. КюД «Лобортас». Каблучка «Суцвіття». 2010 р.  Золото, перли, діаманти. 

Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 15 

 

Рис. Б 16 

Рис. Б 15. КюД «Лобортас». Каблучка «Вогні великого міста». 2006 р. Золото, 

сапфір, діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 16. КюД «Лобортас». Каблучка «Відлуння всесвіту». 2011 р. Золото, 

діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання 

та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 17 

 

Рис. Б 18 

Рис. Б 17. КюД «Лобортас». Каблучка «Княжна». 2010 р. Золото, діаманти. 

Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 18. КюД «Лобортас». Каблучка «Камертон». 2010 р. Золото, діаманти. 

Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 19 

 

Рис. Б 20 

Рис. Б 19. КюД «Лобортас». Каблучка «Зупинись мить». 2011 р.  Золото, емаль, 

цаворити. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання 

та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б. 20. КюД «Лобортас». Каблучка «Знаки зодіаку. Телець». 2011 р. Золото, 

діаманти, смарагди. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 21 

 

Рис. Б 22 

Рис. Б 21. КюД «Лобортас». Каблучка «Поцілунок». 2008 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, техніка гарячої емалі, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 22. КюД «Лобортас». Каблучка «Мосяж». 2008 р. Золото, діаманти, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, техніка гарячої емалі, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 23 

 

Рис. Б 24 

Рис. Б 23. КюД «Лобортас». Каблучка «Український авангард». 2008 р. Золото, 

гаряча емаль, діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, техніка 

гарячої емалі, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б. 24. КюД «Лобортас». Каблучка «Чумацький шлях». 2008 р. Золото, гаряча 

емаль, діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, техніка 

гарячої емалі, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 25 

 

Рис. Б 26 

Рис. Б. 25. КюД «Лобортас». Каблучка «Етнічні узори. Берегиня». 2008 р. Золото, 

діаманти, емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, 

гравіювання,  ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б. 26. КюД «Лобортас». Каблучка «Світ навколо нас. Ельфики». 2008 р. Золото, 

діаманти, емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 27 

 

Рис. Б 28 

Рис. Б 27. КюД «Лобортас». Каблучка «Обручальна. Виноградна лоза». 2009 р. 

Золото, діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 28. КюД «Лобортас». Каблучка «Вінчальна. Вишивка хрестом». 2009 р. 

Золото, діаманти. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 29 

 

Рис. Б 30 

Рис. Б 29. КюД «Лобортас». «Заручальні. Веселка роси». 2009 р.  Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 30. КюД «Лобортас». «Гороскопи. Риби». 2009 р. Золото, діаманти, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячих емалей, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 31 

 

 Рис. Б 32  

Рис. Б 31. КюД «Лобортас». Каблучка «Вишиванки. Стожари». 2010 р. Золото, 

діаманти, емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 32. КюД «Лобортас». Каблучка «Відображення світу. Соняшники». 2010 р. 

Золото, діаманти, емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячих 

емалей, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 



34 

 

 

Рис. Б 33 

 

Рис. Б 34 

Рис. Б. 33. КюД «Лобортас». Сережки «Мальва». 2008 р. Золото, діаманти, емаль. 

Випилювання, дифування, техніка гарячих емалей, гравіювання, ручне моделювання 

та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б. 34. КюД «Лобортас». Сережки «Каре». 2011 р. Золото, діаманти. 

Випилювання, дифування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. 

Філіна 
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Рис. Б 35 

 

Рис. Б 36 

Рис. Б 35. КюД «Лобортас». Сережки «Північне сяйво». 2009 р. Срібло, діаманти, 

топаз. Випилювання, дифування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. 

Фото В. Філіна 

Рис. Б. 36. КюД «Лобортас». Сережки «Зелений горошок». 2007 р. Золото, діаманти, 

цаворити, перли. Випилювання, дифування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 37 

 

  Рис. Б 38 

Рис. Б. 37. КюД «Лобортас». Брошка «Прогулянка короля». 2007 р. Золото, діаманти 

228 шт., перли 18шт., емаль. Випилювання, дифування, техніка гарячої емалі по 

гільйоше, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б. 38. КюД «Лобортас». Брошка «Овен». 2009 р. Золото, діаманти, рубіни, 

бурштин, емаль. Випилювання, дифування, техніка гарячої емалі, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 39 

 

Рис. Б 40 

 Рис. Б. 39. КюД «Лобортас». Брошка-підвіска «Квітка – Райський сад». 2012 р. 

Золото, спесартин, сапфір-теракот, рубін. Випилювання, дифування, карбування, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б. 40. КюД «Лобортас». Брошка «Зоряний шлях». 2008 р. Золото, родій, 

діаманти. Випилювання, дифування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна Фото В. Філіна 
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Рис. Б 41 

 

Рис. Б 42 

Рис. Б. 41. КюД «Лобортас». Гарнітур «Чарівне джерело» (кольє, сережки, браслет). 

1999 р. Золото, діаманти, камеї, топаз, інталії, кварц. Переможець «Ювелір Експо 

Україна’ 1999». Випилювання, дифування, карбування, волочіння, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б. 42. КюД «Лобортас». Комплект «Хуанхе» (кольє, сережки, каблучка). 1999  

р. Золото, діаманти, рубіни, смарагди, сапфіри, перли. Випилювання, дифування, 

карбування, волочіння, ручне плетіння,  гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 43 

 

Рис. Б 44 

Рис. Б 43. КюД «Лобортас». Комплект «Тріумф краси» (кольє, сережки). 1999 р. 

Золото, діаманти, кахолонг, емалі по гільйоше. Диплом «Ювелір Експо Україна’ 

1999». Випилювання, дифування, карбування, волочіння, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис Б. 44. КюД «Лобортас». Комплект «Римські канікули» (кольє, кулон, сережки, 

браслет). 1999р. Золото, діаманти. Випилювання, дифування, карбування, волочіння, 

ручне плетіння, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 45 

 

Рис. Б 46 

Рис. Б 45. КюД «Лобортас». Комплект «Небеса обітовані» (кольє, сережки, 

каблучки). 2000 р. Золото, діаманти, бурштин, аметист. Випилювання, дифування, 

карбування, волочіння, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. 

Філіна 

Рис. Б 46. КюД «Лобортас». Гарнітур «Вінець Аріадни» (кольє, браслет, сережки). 

1999 р. Золото, діаманти, смарагди, рубіни, бурштин. Випилювання, дифування, 

карбування, волочіння, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. 

Філіна 
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Рис. Б 47 

 

Рис. Б 48 

Рис. Б 47. КюД «Лобортас». Підвісок «Писанка». 2011 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне моделювання 

та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б. 48. КюД «Лобортас». Підвісок «Берегиня». 2011 р. Золото, діаманти, емаль. 

Випилювання, дифування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне моделювання 

та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 49 

 

Рис. Б 50 

Рис. Б. 49. КюД «Лобортас». Підвісок «Ангел в серці». 2011 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 50. КюД «Лобортас». Півісок «Віра Надія Любов». 2011 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 51 

 

Рис. Б 52 

Рис. Б 51. КюД «Лобортас». Підвісок «Інь-Янь». 2011 р. Золото, діаманти, емаль. 

Випилювання, дифування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне моделювання 

та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б. 52. КюД «Лобортас». Підвісок «Райський сад». 2011  р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 53 

 

Рис. Б 54 

Рис. Б 53. КюД «Лобортас». Запонки «Air Squadron». 2012 р. Золото, рубіни, емаль. 

Випилювання, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 54. КюД «Лобортас». Запонки «Віхи Віри». 2012 р.  Золото, аметисти, емаль. 

Випилювання, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 55 

 

Рис. Б 56 

Рис. Б 55. КюД «Лобортас». Запонки  «Дорога в небо». 2011 р.  Золото, діаманти. 

Випилювання, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 56. КюД «Лобортас». Затискач для краватки «Врубель». 2008 р. Золото, 

діаманти, сапфіри. Випилювання, гравіювання, ручне моделювання та монтування. 

Фото В. Філіна 
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Рис. Б 57 

 

Рис. Б 58 

Рис. Б 57. КюД «Лобортас». Перстень «Талісман часу». 2008 р. Золото, смарагд, 

гагат. Випилювання, дифування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. 

Фото В. Філіна 

Рис. Б 58. КюД «Лобортас». Панагія «Святий Володимир». 2012 р. Золото, рубіни, 

емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 



47 

 

 

Рис. Б 59 

 

Рис. Б 60 

Рис. Б 59. КюД «Лобортас». Хрест «Візантія». 2011 р. Золото, діаманти, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 60. КюД «Лобортас». Хрест «Класичний». 2012р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 61 

 

Рис. Б 62 

Рис. Б 61. КюД «Лобортас». Хрест «Світлий шлях». 2012 р. Золото, діаманти, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 62. КюД «Лобортас». Хрест «Зимовий сад». 2012 р. Золото, діаманти, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 63 

 

Рис. Б 64 

Рис. Б 63. КюД «Лобортас». Хрестик «Сонце». 2012 р. Золото, емаль. Випилювання, 

дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 64. КюД «Лобортас». Хрестик  «Веснянка». 2012 р. Золото, діаманти, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 65 

 

Рис. Б 66 

Рис. Б 65. КюД «Лобортас». Хрестик «Геометричний». 2012 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 66. КюД «Лобортас». Хрестик «Променевий». 2012 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 67 

 

Рис. Б 68 

Рис. Б 67. КюД «Лобортас». Хрестик «Гуцульський». 2012 р. Золото, діаманти, 

емаль. Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 68. КюД «Лобортас». Хрестик «Козацький». 2012 р. Золото, діаманти, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 69 

 

Рис. Б 70 

Рис. Б 69. КюД «Лобортас». «Хрестик Древо життя». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 70. КюД «Лобортас». Хрест «Древо життя». 2013 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 71 

 

Рис. Б 72 

Рис. Б 71. КюД «Лобортас». Хрестик «Квітучий». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 72. КюД «Лобортас». Хрестик «Пасхальний». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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   Рис. Б 73 

 

Рис. Б 74 

Рис. Б 73. КюД «Лобортас». Хрестик «Барвінок». 2012 р.  Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 74. КюД «Лобортас». Хрестик «Едельвейс». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 75 

 

Рис. Б 76 

Рис. Б 75. КюД «Лобортас». Хрестик «Медовий спас». 2012 р.  Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 76. КюД «Лобортас». Хрестик «Смериковий». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 77 

 

Рис.Б 78 

Рис. Б 77. КюД «Лобортас». Хрестик «Трипілля». 2012 р. Золото, емаль. 

Випилювання, дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 78. КюД «Лобортас». Хрестик «Квітка». 2012 р. Золото, емаль. Випилювання, 

дифування, карбування, техніка гарячої емалі, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 79 
 

 
 

Рис. Б 80 
 

Рис. Б 79. КюД «Лобортас». Лампада «Храм Гробу Господнього». 2013 р. Срібло, 

золото, діаманти, цінні породи дерева, латунь.  Випилювання, дифування, 

карбування,  гравіювання, авторські техніки, ручне моделювання та монтування. 

Фото В. Філіна 

Рис. Б 80. КюД «Лобортас». Лампада для Благодатного вогню Донецького 

Кафедрального Собору. 2012 р. Срібло, золото, діаманти, цінні породи дерева, 

латунь. Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, авторські техніки, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 81 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. Б 82 

 

Рис. Б 81. КюД «Лобортас». Комплект для куріння «Маленькі радощі». 2000 р. 

Срібло, золото, бурштин, рубіни, сапфіри, сердолік, дерево. Прокат, випилювання, 

дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. 

Філіна  

Рис. Б 82. КюД «Лобортас». Жіночий шаховий кубок FIDE. 2006 р. Срібло, золото, 

діаманти. Прокат, випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна  
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Рис. Б 83 

 

Рис. Б 84 

Рис. Б 83. КюД  «Лобортас» Кабінетна прикраса. Ювелірна симфонія «Душа світу». 

2006 р. Золото, діаманти, срібло, сапфіри, ляпіс, раух топаз, нефрит. Прокат, 

випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 84. КюД «Лобортас»  Кабінетна прикраса. Ювелірна симфонія «Лавра 

Небесна». 2006 р.   Срібло, золото, діаманти, аметист, топаз, тигрове око, соколине 

око, чароіт, яшма, кахолонг, дерево венге, дерево амарант. Випилювання, 

гравіювання, висікування, кам’яна мозаїка, різьблення по каменю, чорніння, 

золотіння, художнє лиття, карбування, інкрустація по металу і дереву, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 85 

 

Рис. Б 86 

Рис. Б 85. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Козак Мамай». 2009 р. 

Срібло, емаль, діаманти, цитрин. Дифування, карбування,  техніка гарячої емалі, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 86. КюД «Лобортас» Скульптурна композиція «Всесвіт». 2006 р. Золото, 

срібло, діаманти (165 шт.), топаз (1000 карат), амоніт. Дифування, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна          



61 

 

 

Рис. Б 87 

 

Рис. Б 88 

 

Рис. Б 87, Рис. Б 88. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Шахи Боспорські 

походи». 2006 р. Срібло, емаль, нефрит, дерево. Лиття, випилювання, карбування, 

техніка гарячої емалі, авторські техніки, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 89 

 

Рис. Б 90 

Рис. Б 89. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Надбання». 2009 р. Срібло, 

бронза, содаліфт, емаль,. Лиття, випилювання, карбування, гравіювання, фініфть, 

ручне моделювання та монтування. Фото  В. Філіна 

Рис. Б 90. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Філософ». 2010 р. Срібло, 

золото, діаманти, лазурит.   Лиття, випилювання, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 91 

 

Рис. Б 92 

Рис. Б 91. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Політ мудрості». 2012 р. 

Срібло, золочення, родіювання, діаманти (2012 шт.), смарагд, нефрит. Лиття, 

випилювання, карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. 

Філіна 

Рис. Б 92. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Сокіл». 2013 р. Срібло, 

діаманти (11500 шт.), лазурит, кремінь. Лиття, випилювання, карбування, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис . Б 93 

 

Рис. Б 94 

Рис. Б 93. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Георгій Переможець». 2010 

р. Срібло, золото, діаманти, яшма.  Лиття, випилювання, карбування, гравіювання, 

ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 94. КюД «Лобортас»  Скульптурна композиція «Час уперед». 2006 р. Золото, 

срібло, діаманти, малахіт, цитрин 1187 ct. Лиття, випилювання, карбування, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 95 

 

Рис. Б 96 

Рис. Б 95. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція. Соусниця «Сумо». 2012 р. 

Золото, срібло, діаманти (білі, чорні), рубіни, нефрит. Лиття, випилювання, 

дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. 

Філіна 

Рис. Б 96. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Ангел Хранитель». 2013 р.  

Лиття, випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та 

монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 97 

 

Рис. Б 98 

Рис. Б 97. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Грифон». 2010 р. Золото, 

срібло, діаманти, цитрин, 115, 94 ct., хризокол. Лиття, випилювання, дифування, 

карбування,  гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 98. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Сова». 2012 р. Срібло, 

діаманти, содаліт. Лиття, випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 99 

 

Рис. Б 100 

Рис. Б 99. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Свято дині». 2013 р. Срібло, 

золото, рубін (200, 7 ct),  діаманти, яшма пісочна. Лиття, випилювання, дифування, 

карбування,  гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 100. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Лось». 2013 р. Срібло, 

діаманти, яшма.  Лиття, випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 



68 

 

 

Рис. Б 101 

 

Рис. Б 102 

Рис. Б 101. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Полювання на ведмедя». 

2011 р. Срібло, діаманти, рубіни, яшма. Лиття, випилювання, дифування, 

карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 102. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Полювання на качок». 

2011р. Срібло, діаманти, яшма.  Лиття, випилювання, дифування, карбування, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 103 

 

Рис. Б 104 

Рис. Б 103. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Сорочинський ярмарок». 

Чарковий набір «Куми». 2014 р. Золото, срібло, нефрит, анат. Лиття, випилювання, 

дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. 

Філіна 

Рис. Б 104. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Сорочинський ярмарок». 

Чарковий набір «Солоха». 2014 р. Срібло, рубіни, яшма, агат. Лиття, випилювання, 

дифування, карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. 

Філіна 
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Рис. Б 105 

 

Рис. Б 106 

 

Рис. Б 105. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Сорочинський ярмарок». 

2014 р. Золото, срібло, нефрит, агат. Лиття, випилювання, дифування, карбування, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 106. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Сорочинський ярмарок». 

2014 р. Золото, срібло, нефрит, агат. Лиття, випилювання, дифування, карбування, 

гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна  
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Рис. Б 107 

 

Рис. Б 108 

Рис. Б 107. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Моісей». 2012 р. Золото, 

срібло, діаманти. Лиття, випилювання, дифування, карбування, гравіювання, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 108. КюД «Лобортас». Підставка для книг «Кирило та Мефодій». 2011 р. 

Срібло, золото, бронза, нефрит, яшма, діаманти. Лиття, випилювання, дифування, 

карбування, інкрустація, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. 

Філіна 
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Рис. Б 109 

 
 

Рис. Б 110 

Рис. Б 109. КюД «Лобортас». Скульптурна композиція «Скрипаль на даху». 2014 р. 

Срібло, золото, діаманти, діаманти «коньячні», топази оранжеві, емаль, лазурит. 

Випилювання, дифування, карбування, гравіювання, техніка гарячої емалі, ручне 

моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 110. КюД «Лобортас». Настільна композиція «Море Галілейське». 2016 р. 

Срібло, золото, діаманти, діаманти «коньячні», агат, нефрит, сердолік, кварц, інталія 

«Андрій Первозванний». Каменерізні техніки, авторські техніки, дифування, 

карбування, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 
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Рис. Б 111 

 

Рис. Б 112 

Рис. Б 111. КюД «Лобортас». Мисливський ніж «Полювання на оленя». 2013 р. 

Бивень мамонта, дамаська сталь, срібло, діаманти. Випилювання, кування, 

різьблення, гравіювання, ручне моделювання та монтування. Фото В. Філіна 

Рис. Б 112. КюД «Лобортас». Настільна композиція «Підсніжник». 2006 р. Срібло, 

емаль, кахолонг, нефрит, онікс, кварц. Каменерізні техніки, техніка гарячої емалі. 

Фото В. Філіна              
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Таб. 2.1. Місце та особливості ювелірства                                                     Додаток В 

в морфології основних видів декоративно-прикладного мистецтва 
 

 
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Художнє 
дерево-

обробництво 
 

Художнє 
скло 

 

 Художній 
метал 

 

 Художня 
кераміка 

 

 Художня 
обробка 
каменю 

 

 Ковальство 

 

 Литво 

 

Ювелірство 

 

Емальєрство  Технічний 
дизайн 

 

 Художнє 
ткацтво 

 

  

Текстиль 
 

 Художній 
розпис 

 

 Писанкартво 
 

 

Витинанка 

 

ДЕКОРАТИВНО -ПРИКЛАДНЕ 

МИСТЕЦТВО  

Художня 
обробка 
шкіри  

 

Художня 
обробка  

кістки і рогу 
 

 Технологічно-технічні  
процеси 

 

Художнє лиття 

 

Карбування 

 

 Дифування 

 

Гравіювання 

Художні емалі  

 

Скань  

 

 Зернь 

 

Чернь 

 

Гальваника 

Авторські техніки 

 

 Гліптика 

 

Техніки огранування каменів  

 

Інші формотворчі процеси  

 

Типологія творів 

 

Особисті речі, прикраси, аксесуари 

 

 Дрібна пластика, сувеніри 

 Культові та обрядові предмети 

Посуд, начиння, сервізи,  
столові прибори 

 Обладнання приміщення, вироби 
інтер’єрного призначення 

  
Архітектурні елементи 

 Зброя і військове спорядження  

Фалеристика, медальєрство, нумізматика 
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Таб. 2.2. Місце КюД «Лобортас» в ювелірстві України кінця ХХ – початку ХХІ 

століття 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціалізовані форуми,  

що сприяють розвитку ювелірства  

в Україні 

Асоціація ювелірів України 

ЕЛІТ 

ЕКСПО 

(м.Львів) 

Ювелірний 

салон 

(м.Одеса) 

ЮВЕЛІР-

ЕКСПО 

(м.Київ) 

Ювелірний  
світ 

(м.Запоріжжя
) 

ЮВЕЛІР 

ПРЕСТИЖ 

(м.Харків) 

ЮВЕЛІР  

ЕЛІТ 

(м.Харків) 

Освітньо-
навчальні 
заклади з 
напрямом 

ювелірство 

ВКПМ ім. 
В.Шкрібляка 

ЛНАМ 

КІПДМ 
ЛНАМ 

КДІДПМІД 
ім.М.Бойчука 

Ювелірна 
академія 
(м.Одеса) 

Приватні 
ювелірні 

виробництва 

Майстерні по 
виготовленню  

та ремонту 
ювелірних 
 виробів 

 

Дрібні 
ювелірні 

фірми 
 

Великі 
ювелірні 
компанії 

 

Авторське 

ювелірство 

 
Художники- 

ювеліри  
70–80-х рр.  

ХХ ст. 

Художники- 
ювеліри  

90-х рр. ХХ ст. 
 

Художники- 
ювеліри  

кін. ХХ – 
поч. ХХІ ст. 

 

Державні 
ювелірні 

виробництва, 
сформовані  
до 1991 р. 

 
КЮЗ 

 
ЛДЮЗ 

 
ОЮЗ 

 
ХЮЗ 

Ювелірство України на зламі ХХ–ХХІ століть 

КюД «Лобортас» 
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Таб. 3.1. Класифікація ювелірних виробів КюД «Лобортас» за художньо-

образною тематикою 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міфологічна 

тематика 

Історико-
культурна 
тематика 

Сакральна 

тематика 

Українська 
народна 
тематика 

Лірико-
філософська 

тематика 

Інтер’єрні 
прикраси 

 

Скульптурні 

композиції 

 

Каменерізна 

пластика 

 

Колекції 

різних типів 

 

Кабінетна 

прикраса 

 

Ювелірні 

прикраси 

різних типів 

 

Інтер’єрні 
прикраси 

 

Скульптурні 

композиції 

 

Посуд  

та начиння 

 

Каменерізна 

пластика 

 

Декоративна 

зброя 

 

Ювелірні 

прикраси 

різних типів 

 

Лампади 

Панагії 

Хрести 

Ікони 

Ладанки 

Підвіски 

Іудаїка 

Вироби 

тематики різних 

вірувань 

Інтер’єрні 
об’ємно-
пластичні 
композиції 

 

Скульптурні 

композиції 

 

Інтер’єрні 
об’ємно-
пластичні 
композиції 

 

Посуд  

та начиння 

 

Декоративні 

набори 

Ювелірні 

прикраси 

різних типів 

 

Кабінетна 

прикраса 

Скульптурні 

композиції 

 

Посуд  

та начиння 

 

Печатки 

Декоративна 

зброя 

 

Каменерізна 

пластика 

 

Колекції 

різних типів 

 

Ювелірні 
прикраси 

різних 
типів 

 

Художньо-образна система 

КюД «Лобортас» 

Архетипи як основа  

художньо-образної архітектоніки ювелірних виробів 

Символи та знаки Алегоричні мотиви 
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Таб. 3. 2. Класифікація творів КюД «Лобортас» за способами формотворення 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаряча емаль 

Фініфть 

Хрести 

Каблучки 

Підвіски 

Сережки 

Брошки 

Кольє 

Гарнітури 

Іудаїка 

Скульптурні 
композиції 

Гравіювання 

Ювелірні прикраси 

Декоративна 
скульптура 

Скульптурні 
композиції 

Інші ювелірні 
вироби 

 
Ювелірні вироби всіх типів 

 

Кріплення вставок 

Каблучки 

Сережки 

Скульптурні 
композиції 

 

Інші ювелірні 
вироби 

 

Технологічно-технічні процеси формотворення  

Поєднання різних технологій та технік 
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Таб. 3.3. Класифікація ювелірних виробів КюД «Лобортас» за функціональним 

призначенням 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративні  

ювелірні вироби 

Декоративно-ужиткові 

ювелірні вироби 

Всі різновиди ювелірних виробів  

КюД «Лобортас» 

Класифікація за призначенням 

Ювелірні прикраси 

різних типів 

 

Письмові набори 

Курильні набори 

Печатки 

Різні аксесуари 

Посуд та начиння 

Колекції різних типів 

 

Хрести 

Ладанки 

Підвіски 

 

Ікони 

 

Іудаїка 

Вироби тематики різних вірувань 

Лампади 

Інтер’єрні об’ємно-

пластичні композиції 

Скульптурні композиції 

Декоративна скульптура 

Декоративна зброя 

 

Каменерізна пластика 

 

Кубки 

Декоративні набори 

 

Кабінетна прикраса 

 

Декоративні колекції 
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Таб. 3.4. Класифікація ювелірних виробів КюД «Лобортас» за основними 

матеріалами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтер’єрні 

об’ємно-

пластичні 

композиції 

 

 

КАМЕНІ 
ГАРЯЧА 
ЕМАЛЬ 

РІЗНІ 
МАТЕРІАЛИ 

Коштовні 

Напівкоштовні 

Самоцвіти 

Інші 
утворення 

Перегородчаста 

Вітражна 

По-гільоше 

Фініфть 

Дерево 

Кістка 

Ріг 

Інші 
матеріали 

МЕТАЛИ 

Дорогоцінні 

Недорогоцінні 

Гальванічні 
покриття 

Ювелірні 

прикраси 

різних 

типів 

Скульптурні 

композиції 

Інтер’єрні 

об’ємно-

пластичні 

композиції 

Ювелірні 

вироби 

сакрального 

змісту 

Колекції 

різних 

типів 

Ювелірні 

прикраси 

різних 

типів 

 

Скульптурні 

композиції 

 

Інтер’єрні 

об’ємно-

пластичні 

композиції 

Ювелірні 

вироби 

сакрального 

змісту 

 

Колекції 

різних 

типів 

 

Ювелірні 

прикраси 

різних 

типів 

 

Скульптурні 

композиції 

 

Інтер’єрні 

об’ємно-

пластичні 

композиції 

Ювелірні 

вироби 

сакрального 

змісту 

 

Колекції 

різних 

типів 

 

Інтер’єрні 

об’ємно-

пластичні 

композиції 

 

Кабінетна 

прикраса 

Скульптурні 

композиції 

 

Декоративна 

зброя 

Колекції 

різних 

типів 

 

Матеріали, які використовуються у виробництві 

ювелірних предметів КюД «Лобортас» 
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Таб. 3.5. Типологічна класифікація творів КюД «Лобортас» 
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Асортимент КюД «Лобортас» 

Твори художньо-образної тематики 

Ювелірні предмети з використанням різних конструктивно-формотворчих процесів 

Персні 

Затискачі для 
краваток 

Запонки 

Значки 

Різні 
аксесуари 

“Топ-клас” 

“Люкс-клас” 

“Preat-a-porte” 

“Світ навколо 
нас” 

“Етнічні узори” 

Заручальні 

Обручальні 

Вінчальні 

Великі 

Малі 

“High-end” 

 Ювелірні прикраси 

 

Заколки 

Годинник

и 

Чоловічі 
прикраси 

Гарнітури 

Кольє 

Браслети 

Сережки 

Брошки 

Підвіски 

Вироби 
сакрального змісту 

Великі 
лампади 

Малі 
лампади 

Ладанки 

Панагії 

Підвіски 

Іудаїка 

Вироби тематики 
різних вірувань 

Інтер’єрні 
об’ємно-
пластичні 
композиції 

Великі 
хрести 

Хрестики 

натільні 

Великі 
ікони 

Натільні 
іконки 

Хрести 

Ікони 

Лампади 

Вироби інтер’єрного х-ру 

Кабінетні прикраси 

Скульптурні 
композиції 

Декоративна 
скульптура 

Декоративні набори 

Курильні набори 

Письмові набори 

Посуд 

Кубки 

Печатки 

Аксесуари 

Колекції різних типів 

Декоративна зброя 

Каменерізна пластика 
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Таб. 4.1. Виробнича специфіка та механізм художньої системи КюД «Лобортас» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

Автор ідеї 
ювелірного твору 

Художня рада  

КюД «Лобортас» 

Провідні 
художники-
дизайнери 

 

Головний 
художник 

Головний 
майстер 

Провідні 
майстри 

Графічне 
ескізування 

Макетування 3D моделювання 
при необхідності 

Ручне моделювання 
в матеріалі (металі) 

Художньо-образна ідея 

Ювелірний дизайн майбутнього твору 

Художник 
куратор 
проекту 

 

Майстер 
куратор 
проекту 

 

Технологічно-технічні процеси формотворення 

Експериментальні 

технологічно-технічні  

процеси 

Заготівельні процеси 
матеріалу  

(волочіння, прокат тощо) 

Дифування 

Карбування 

Чеканка 

Лиття 

Авторські техніки 

Експериментальні 

формотворчі процеси 

з різними матеріалами 

Інженерні «ноу-хау» 

Емальєрство 

Гравіювання 

Кріплення каменів 

Каменерізні техніки 

Інші формотворчі 
процеси 

Ювелірний предмет 
(твір) 
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                                                                                                                                Додаток Г 

КАТАЛОГ ХУДОЖНИКІВ І МАЙСТРІВ КЮД «ЛОБОРТАС» 

(1997 – 2017 рр.) 

Дорошенко Сергій 

Народився в 1958 р. в м. Миколаєві. В 1980 р. закінчив Харківський художньо-

промисловий інститут, за фахом – художник-конструктор. З 1992 р. працював у 

приватних майстернях Харкова, Києва, Миколаєва. В 2001 –  2010 рр. працював в 

ювелірному ательє «Лобортас» (КюД «Лобортас»). З 2001 р. – майстер-модельєр, а з 

2002 р. – провідний майстер-ювелір, куратор відділу листкової  пластики.  

Єфіменко Олена  

Народилася в 1993 р. в м. Києві. Закінчила КДІДПМіД ім. М. Бойчука, за фахом – 

художник декоративного мистецтва. Навчалася ювелірній справі у Кулигіна А. В. З 

2013 р. працює майстром-гравером в КюД «Лобортас». 

Зубковська Ольга 

Народилася в 1966 р. в м. Києві. У 1993 р. закінчила Київський інженерно-

будівельний інститут, за фахом – архітектор. В галузі ювелірного мистецтва працює 

з 1994 р. В 1997 – 2002 рр. працювала художником-модельєром в ювелірному ательє 

«Лобортас» (КюД «Лобортас»). 

Кадирова Олена 

Народилася в 1979 р. в м. Бровари Київської обл. У 1997 р. закінчила Державну 

художню середню школу ім. Т. Г. Шевченка. У 1998 р. працювала скульптором в 

компанії «ISM». У 2000 р. співпрацювала з компанією «Фіал». З 2002 р. працює 

скульптором мініатюри в ювелірному ательє «Лобортас» (КюД «Лобортас»). З 

2012р. виконує обов`язки головного скульптора в КюД «Лобортас».  
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Калінік Юрій 

Народився в 1971 р. м. Києві. У 1992 р. закінчив Київський механіко-металургійний 

технікум, за фахом – технік-механік. У1993 – 2003 рр. працював на заводі 

«Ремточмеханіка», за фахом –  ювелір-монтувальник. З 2003 р. працює в 

ювелірному ательє «Лобортас» майстром-ювеліром, з 2007р. виконує обов`язки 

головного майстра в КюД «Лобортас».  

Карпова Ірина 

Народилася в 1956 р. в м. Києві. У 1982 р. закінчила Київський інженерно-

будівельний інститут, за фахом –  архітектор. З 1992 р. працювала художником-

модельєром, а в 1993 р. головним художником ювелірної фірми «Фіал +». 

Працювала з початку утворення ювелірного ательє «Лобортас» (КюД «Лобортас») 

по 2010 р. В 1996 р. – організатор «Студії ювелірного дизайну», одна з фундаторів 

стилю «Романтичний авангард», з 1997 по 2010 рр. –  головний художник КюД 

«Лобортас». 

Кіндяк Микола 

Народився в 1956 р. в с. Клишки Сумської обл. У 1975 р. закінчив Республіканську 

художню школу ім. Т. Г. Шевченка, за фахом «станковий живопис», а у 1980 р. – 

Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва, за фахом –  

дизайнер інтер’єру. У 1986 р. навчався ювелірній справі у О. Роготченка. В 1996 – 

2004 рр. працював художником та майстром в ювелірному ательє «Лобортас» (КюД 

«Лобортас»). 

Комарова Аліса 

Народилася 1977 р. в м. Ленінград (нині Ст. Петербург). У 1996 р. закінчила 

середньо-спеціальне художнє училище ( СПБХУ им. Рериха). За фахом – художник-

реставратор темперного, олійного живопису і графіки. З 2004 р. працює 

художником-емальєром в КюД «Лобортас». 
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Кулигін Андрій 

Народився в 1972 р. в Луганській обл. У 1997 р. закінчив Луганське державне 

художнє училище, за фахом – художник-оформлювач. У 2004 р. закінчив Львівську 

академію мистецтв, за фахом – художник декоративного мистецтва (художній 

метал). В 2001 – 2003 рр. працював головним художником ювелірної фірми 

«Берил». В 2003 – 2005 рр. працював майстром і художником відділу камерного 

металу та дрібної пластики в ювелірному ательє «Лобортас» (КюД «Лобортас»). 

Кучер Євген 

Народився в 1964 р. у м. Кривий Ріг. У 1985 р. закінчив Криворізьке авіаційно-

технічне училище цивільної авіації, за фахом – технік авіаційного устаткування. З 

1985 р. працював в с. Жиганськ Якутської АРСР техніком авіаційного устаткування 

аеропорту «Жиганськ». У 1994 р. закінчив з відзнакою спеціальне професійно-

технічне училище, за фахом – ювелір-монтувальник. В 1996 р. закінчив Київський 

міжнародний університет цивільної авіації, за фахом – інженер електроустаткування 

літаків. В 1996 – 2000 рр. працював ювеліром-монтувальником, ювеліром-

закріпником на заводі «Ремточмеханіка». З 2000 р. працює ювеліром-модельєром в 

ювелірному ательє «Лобортас» (КюД «Лобортас»).  

Лобортас Ігор 

Народився в 1968 р. у м. Гайсин Вінницької обл. Навчався у Київському 

політехнічному інституті, за фахом – інженер-кібернетик. З 1992 р. співпрацював з 

фірмою «Фіал», а в 1993 р. був  співвласником ювелірної фірми «Фіал +». Засновник 

та очільник власної ювелірної компанії «Лобортас».  Розробник ідеології, тактики та 

стратегії КюД «Лобортас».  

Мажуга Оксана 

Народилася в 1978 р. в м. Києві. У 2004 р. закінчила Державну академію 

образотворчого мистецтва та архітектури (НАОМА), за фахом – графічний дизайн. 

В 2000 –  2010 рр. працювала художником-модельєром в ювелірному ательє 

«Лобортас» (КюД «Лобортас»). 
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Омельчук Сергій 

Народився в 1955 р. у м. Долина Івано-Франківської обл. У 1974 р. закінчив 

спеціальне професійно-технічне училище по обробці алмазів і діамантів, за фахом –  

гранювальник. З 1976 р. працював майстром-закріпником, а з 1983 р. – ювеліром-

модельєром на Київському ювелірному заводі. В 1989 – 1991 рр. працював ювеліром 

на заводі «Ремточмеханіка». В 1991 – 1994 рр. працював ювеліром-модельєром на 

Київському ювелірному заводі. В 1994 – 2001 рр. працював ювеліром на заводі 

«Ремточмеханіка». З 2001 р. працює майстром-модельєром, майстром-закріпником в 

КюД «Лобортас».  

Полькова Ганна 

Народилася в 1963 р. м. Києві. У 1987 р. закінчила Київський державний художній 

інститут (нині НАОМА), за фахом – художник-архітектор. В галузі ювелірного 

мистецтва працює з 1995р. З 1997 р. працює художником-дизайнером у КюД 

«Лобортас». 

Пермінов Юрій 

Народився в 1967 р. у м. Києві. Навчався самостійно ювелірній справі. З 1985р. 

приватно працює в галузі ювелірства. У 1986 р. закінчив Київський технікум 

електронних приладів, за фахом – технік-технолог по обробці металів різанням. У 

1992 р. закінчив Київське вище військове училище зв’язку, за фахом – інженер 

електронної техніки. В 2002 – 2005 рр. працював майстром-модельєром в 

ювелірному ательє «Лобортас» (КюД «Лобортас»). 

Рак Анатолій 

Народився в 1973 р. у м. Києві. У 1990 р. закінчив спеціальне професійно-технічне 

училище, за фахом – слюсар-інструментальник. З 1990 р. працював у приватних 

ювелірних майстернях м. Києва. В 1998 – 2012 рр. працював майстром-модельєром 

в ювелірному ательє «Лобортас» (КюД «Лобортас»). 
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Силантьєв Юрій 

Народився в 1946 р. у м. Пєрмь. З 1962 р. працював слюсарем-збірником на на 

Київському заводі «Арсенал». З 1970 р. працював художником-модельєром на 

Київській ювелірній фабриці. У 1975 р. закінчив Київське спеціальне професійно-

технічне училище, за фахом – художник-оформлювач. В 1995 – 2000 рр. працював 

ювеліром на заводі «Ремточмеханіка». В 2000 – 2016 рр. працював майстром-

модельєром в ювелірному ательє «Лобортас» (КюД «Лобортас»).   

Сладкевич Віталій 

Народився в 1960 р. у м. Києві. У 1977 р. закінчив спеціальне професійно-технічне 

училище, за фахом – слюсар-інструментальник. В 1984 – 1989 рр. працював на 

Київському ювелірному заводі ювеліром-гравером. У 1991 р. закінчив 

Красносельське училище художньої обробки металу. В 1991 – 1993 рр. працював на 

відділі «Художньої обробки металу» в Київському художньо-промисловому 

технікумі. Працював художником-майстром на приватному підприємстві «Котас». В 

1998 – 2007 рр. працював в ювелірному ательє «Лобортас», з 1998 р. по 2007 р. 

обіймав посаду головного майстра в ювелірному ательє «Лобортас» (КюД 

«Лобортас»). 

Селіванов Андрій 

Народився в 1976 р. в с. Успенка Луганської області. У 1999 р. закінчив ДТМІ м. 

Алчевська, за фахом – гірничий інженер електромеханік. Ювелірній справі навчався 

в приватній фірмі «Ковіда» у майстрів: Кіреєва Ю. Є., Лаптєва К. А., Карнаухова 

Ю.Є., Нємцова А. М. В галузі ювелірного мистецтва працює з 2000 року. З 2011 р. – 

головний майстер малої пластики в КюД «Лобортас».   

Сокол Алла 

Народилася в 1967 р. в м. Києві. У 1987 р. закінчила Київський художньо-

промисловий технікум, за фахом – художник-оформлювач. У 1993 р. закінчила 
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Київський інститут культури, керувала студією художнього дизайну. В 1998 – 2006  

рр. працювала художником-модельєром в ювелірному ательє «Лобортас» (КюД 

«Лобортас»). 

Стрекалов Дмитро 

Народився в 1975 р. у м. Києві. У 1994 р. закінчив Гемологічний інститут Америки в 

м. Лос-Анжелосі (GIA), за фахом – ювелір-дизайнер. В 1995 – 1998 рр. працював в 

ювелірному салоні «Діамант» (м. Київ). З 2001 р. працює дизайнером та майстром в 

ювелірному ательє «Лобортас» (КюД «Лобортас»).  

Тарновський Олександр 

Народився в 1958 р. в м. Києві. У 1981 р. закінчив Київський державний художній 

інститут, за фахом – архітектор. З 1993 р. працював художником-модельєром в 

ювелірній фірмі «Фіал +». В 1996 – 2007 рр. працював художником-модельєром в 

ювелірному ательє «Лобортас» (КюД «Лобортас»). 

Ткачук Оксана 

Народилася в 1966 р. в м. Києві. У 1990 р. закінчила Київський державний художній 

інститут, за фахом –  архітектор. В 1998 – 2005 рр. працювала художником-

дизайнером, з 2002 р. – провідним художником ювелірного ательє «Лобортас» (КюД 

«Лобортас»). 

Томасик Марія 

Народилася в 1990 р. в м. Києві. Навчалася в КПІ, за фахом – художник поліграфії. 

Навчалася в НАОМА, за фахом – художник-монументаліст. Працювала в майстерні 

художника Міхальянса А. А., де навчалася емальєрній справі. З 2015 р. працює  

художником-емальєром в КюД «Лобортас». 

Хромов Борис 

Народився в 1977 р. у м. Києві. У 1993 р. закінчив спеціальне професійно-технічне 

училище, за фахом – столяр верстатник широкого профілю. У 1993 р. навчався 

ювелірній справі на заводі «Ремточмеханіка», за фахом – ювелір-монтувальник. В 
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1994 – 1997 рр. працював ювеліром-монтувальником в приватній фірмі «Солярис». 

В 1997 – 1999 рр. навчався ювелірній справі у Сергія Хромова. В 1999 р. працював 

ювеліром-монтувальником в ювелірній фірмі «Натансон». В 2000 – рр. працював 

ювеліром-модельєром в ювелірному ательє «Лобортас» (КюД «Лобортас»). 

Хромов Сергій 

Народився в 1950 р. у м. Києві. У 1971 – 1976 рр. працював ювеліром на заводі 

«Ремточмеханіка». В 1976 – 1979 рр. працював ювеліром у Бориспільському 

побуткомбінаті. У 1979 – 1996 рр. працював ювеліром на заводі «Ремточмеханіка». 

В 1996 – 2000 рр. працював ювеліром-модельєром у ювелірній фірмі «Соляріс». З 

2000 р. працює ювеліром-модельєром в ювелірному ательє «Лобортас» (КюД 

«Лобортас»). 

Шибунова Ганна 

Народилася в 1985 р. у м. Васильків Київської області. У 2007 р. закінчила 

Київський національний університет технології та дизайну, за фахом – економіка 

підприємства. З 2013 р. працює майстром-емальєром у КюД «Лобортас». 

Юнгер Максим 

Народився в 1970 р. у м. Києві. У 1989 р. закінчив спеціальне професійно-технічне 

училище, за фахом – наладчик роботів маніпуляторів і верстатів із ЧПУ. У 1992 р. 

навчався ювелірній справі у ювеліра С. Кашталянчука. З 1997 р. працює майстром-

модельєром у КюД «Лобортас». 

Ющенко Сергій 

Народився в 1982 р. в м. Києві. У 2000 р. закінчив спеціальне професійно-технічне 

училище № 38, заводу «Кристал» (м. Київ), за фахом – ювелір-модельєр. З 2001 р. 

працює художником-модельєром в КюД «Лобортас». Навчався у майстрів 

Сладкевича В. М. та Омельянчука О. С. З 2010 – 2012 рр., з 2016 р. – головний 

художник КюД «Лобортас».  
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                                                                                                                               Додаток Д 

CПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ТА РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у фахових виданнях України 

     1. Луць С. В.  Взаємодія художньо-образної та технологічно-технічної складових 

у формуванні фірмової стилістики Класичного ювелірного Дому «Лобортас» // 

Вісник ЛНАМ. – Львів : ЛНАМ, 2013.  – Випуск  24. – С. 49–59.  

2. Луць С. В. Художні гарячі емалі в мистецтві Класичного ювелірного Дому 

«Лобортас» // Мистецтвознавство’13. СКІМ. –  Львів, 2013. – С. 173–182. 

      3. Луць С. В.  Особливості традиційних та інноваційних технологій, та методів в 

творчості Класичного ювелірного Дому «Лобортас» // Народознавчі зошити. 

Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2014. – Випуск 5. –   С. 1073–1079. 

     4. Луць С. В. Романтичний авангард» в творчості мистців Класичного ювелірного 

Дому «Лобортас»// Мистецтвознавство’ 14. СКІМ. – Львів, 2014. – С. 173–182. 

     5. Луць С. В. Особливості типологічної класифікації творів мистецтва 

Класичного ювелірного Дому «Лобортас» // Українське мистецтвознавство. Інститут 

мистецтвознавства, етнології та фольклористики ім. М. Т. Рильського НАН 

України. –  Київ, 2014. – С. 220–228.  

Публікації в іноземних фахових виданнях 

     6. Луць С. В. Специфика становления Классического ювелирного Дома 

«Лобортас» (Киев, Украина) // Международный сборник научных трудов. Дизайн – 

искусство – промышленность. –  Челябинск : Издательский дом «Технэ», 2014. –  

Выпуск 2. – С. 107–113.  

     7. Луць С. В. Архетипи як основа художньо-образної архітектоніки у творчості 

Класичного ювелірного Дому «Лобортас» // British Journal of Science, Education 

Culture. –  London : «London University Press»,  2014. –  № 1. (5), january-juny.  –  P. 

502–508.  

Інші статті 

     8. Луць С. В. Актуальні проблеми історіографії Класичного ювелірного Дому 

«Лобортас» м. Київ / С. В. Луць // Суспільно-культурний вимір творчості: актуальна 

форма та больові точки життя нації. Матеріали науково-теоретичної конференції 
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професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ (20 травня 

2015 р.). – Львів, 2015. – С. 53–54.  

     9. Луць С. В. Класичний ювелірний Дім «Лобортас» в українському ювелірному 

мистецтві на зламі ХХ–ХХІ століть. (Україна, Київ) / С. В. Луць // ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні тенденції сучасної науки». Матеріали 

конференції. Київ, 7 липня 2014 року. – Київ, 2014. – С. 35–39. 

     10. Луць С. В. Мотиви фольклору як засіб ідентифікації мистецтва Класичного 

ювелірного Дому «Лобортас» / С. В. Луць // Матеріали науково-практичної 

конференції «Традиційна культура в умовах глобалізації: народна музика та 

декоративне мистецтво в світовому цивілізаційному просторі». – Харків, 2014. – 

С. 200–201. 

     11. Луць С. В.   Особливості становлення Класичного ювелірного Дому 

«Лобортас» // Науковий вісник № 4  Закарпатського художнього інституту. –  

Ужгород : «Ражда», 2013. – С. 237–244. 

     12. Луць С. В. «Романтический авангард» в творчестве Классического 

ювелирного Дома «Лобортас» (Киев, Украина) / С. В. Луць // Матэрыялы V 

Міжнароднай науково-практычнай канференцыі «Традыцыі і сучасны стан 

кулььтуры і мастацтва» (20 – 21 лістапада 2014 года, г. Мінск). – Мінск: «Права і 

эканоміка», 2014. – С. 85. 

     13. Луць С. В. Специфіка становлення Класичного ювелірного Дому «Лобортас» / 

С. В. Луць // Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання» 

(Тези доповідей. Ужгород, 13–14 травня 2013 р.). – Ужгород : Ражда, 2013. – С. 72–

73. 

     14. Луць С. В. Специфіка типології творів мистецтва Класичного ювелірного 

Дому «Лобортас» / С. В. Луць // Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського 

мистецтвознавства. Тези і матеріали доповідей Міжвузівської наукової конференції 

молодих науковців, аспірантів і студентів (21 травня 2015 р). – Київ : Фенікс, 2015 – 

С. 19–20.  
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     15. Луць С. В. Сучасні емалі як засіб творення художнього образу в мистецтві 

Класичного ювелірного Дому «Лобортас» / С. В. Луць // ІІ Міжнародний фестиваль 

емалі в Україні. Матеріали конференції. – Київ, 2013. – С. 83–85.  

     16.  S. Luts. Formation features of the Classical jewelry House «Lodortas» // № 4, The 

NEWSLETTER of Transcarpathian Instiitute of Arts. Bulletin of scientific and research 

works of International scientific-practical conference Uzhhorod, the 13-14 th of May, 

2013. – Uzhhorod: «Edition Hrazhda Uzhhorod», 2013. – № 2. – P. 162–169. 

           Основні положення та результати наукової роботи виголошено в 

доповідях на 4 Міжнародних та 11 Всеукраїнських наукових конференціях та 

семінарах:  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання –2013», 

Закарпатський художній інститут, м. Ужгород (13–14 травня 2013 р.);  

2. Науково-теоретична конференція професорського викладацького складу, 

аспірантів, здобувачів ЛНАМ «Мистецтво та епоха: культурно-історичний, 

ідейний і практичний аспекти», Львівська національна академія мистецтв 

(м. Львів, 23 травня 2013 р.);  

3. Наукова конференція «Сучасні емалі» в рамках ІІ Міжнародного фестивалю 

емалі в Україні, Національний музей українського народного декоративного 

мистецтва. Творча майстерня О. Бородая, м. Київ (16–17 серпня 2013 р.); 

4.  Всеукраїнська науково-теоретична конференція ІІ Носівські читання 

«Історичні трансформації та сучасний стан етнокультури та мистецтва 

українського народу», Чернігівський національний університет 

ім. Т. Г. Шевченка, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. Т. Г. Рильського, м. Чернігів (12 листопада 2013 р.); 

5.  9 Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська культура у 

розмаїтті виявів», Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне 

(12–13 листопада 2013 р.);  

6. Науково-теоретична конференція професорського викладацького складу, 

аспірантів, здобувачів ЛНАМ «Духовно-мобілізуюча функція мистецтва: 
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історія і сучасні виклики», Львівська національна академія мистецтв, м. Львів 

(15 травня 2014 р.); 

7.  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції 

сучасної науки», Громадська організація «Наукове товариство «Атенеум», 

м. Київ (7 липня 2014 р.); 

8.  Науково-практична конференція «Традиційна культура в умовах глобалізації: 

Народна музика та декоративне мистецтво в світовому цивілізаційному 

просторі», Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, 

м. Харків (22–23 серпня 2014 р.); 

9.  V Международная научно-практическая конференция «Традиции и 

современное состояние культуры и искусств», ГНУ «Центр исследований 

белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук 

Беларуси, г. Минск (20–21 листопада 2014 г.); 

10.  Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 

аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Суспільно-культурний вимір творчості: 

актуальна форма та больові точки життя нації», Львівська національна 

академія мистецтв, м. Львів (20 травня 2015 р.); 

11.  Науковий семінар на тему: «Романтичний авангард» у творчості Класичного 

ювелірного Дому «Лобортас», Львівська національна академія мистецтв, м. 

Львів (травень 2015 р.);  

12.  Науково-теоретична конференція «Ювілей НАОМА: шляхи розвитку 

українського мистецтва», Національна академія образотворчого мистецтва і 

архітектури, м. Київ (20–21 травня 2015 р.); 

13.  Наукова конференція «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки» в рамках 

«Музейні читання», Музей історичних коштовностей України, м. Київ (9–

11 листопада 2015 р.); 

14.  Треті науково-методологічні читання пам’яті академіка Платона Білецького 

(1922–1998) на тему: «Українське мистецтвознавство 21 століття», 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ 

(28 листопада 2015 р.); 
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15.  Наукова конференція «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки» в рамках 

«Музейні читання», Музей історичних коштовностей України, м. Київ (21–

22 листопада 2016 р.); 

16.  Четверті науково-методологічні читання пам’яті академіка Платона 

Білецького (1922–1998) на тему: «Українське мистецтвознавство 21 століття», 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ 

(26 листопада 2016 р.). 

 

 

 

 

                                                                              

 


