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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. З огляду на недостатнє висвітлення проблем 

сучасного українського ювелірства, існує необхідність поповнення досліджень 

вітчизняного мистецтвознавства в контексті поступу українського ювелірного 

мистецтва на зламі XX–XXI ст., представником якого є колектив митців 

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

творчого розвитку означеної української ювелірної фірми та вплив її 

художників та майстрів на весь сучасний український мистецький процес в 

ювелірній галузі є вагомим для осмислення формування та подальшого 

розвитку загальної концепції національної школи ювелірного мистецтва.  

Зауважимо, що тільки невелика частка сучасного українського 

ювелірства, зокрема представників мистецтва авторської царини, окремими 

частинами досліджувалася в наукових публікаціях вітчизняних 

мистецтвознавців та в монографії доктора мистецтвознавства Р. Т. Шмагала 

«Енциклопедія художнього металу», що вийшла друком у 2015 р., а в 2016 р. 

було захищено кандидатську дисертацію Л. В. Пасічник «Ювелірне мистецтво 

України ХХ – початку ХХІ століття (історія, стилістика, персоналії)». Утім, 

широкого комплексного аналізу діяльності 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. 

Аналіз творчої праці митців КюД «Лобортас» у контексті ювелірного 

мистецтва на зламі XX–XXI ст. є принципово актуальним, що допоможе 

поглиблено дослідити еволюцію нових форм українського ювелірства, розкрити 

самобутність художньо-стилістичних особливостей, цікавих композиційних 

вирішень, синтез історичного надбання та креативних сучасних формотворчих 

прийомів, а також технік ювелірного мистецтва, які використовуються. 

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. 
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Досягнення означеної мети передбачає постановку та виконання ряду 

завдань: 

– аналіз 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»; 

– 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»;  

– аналіз 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»; 

– проведено типологію та проаналізовано художньо-стильові особливості 

ювелірних виробів на підставі засобів виразності композиційно-
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конструктивних та техніко-технологічних 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 виконання поставлених завдань 

дисертаційна робота була побудована 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 одну з 

вагомих форм 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. 

Системний метод дає можливість усебічно здійснити аналіз творів 

«лобортасівців», а також усіх процесів, що розглядаються цілісною системою 

художньо-образних та техніко-технологічних напрацювань, вирізняючись 

власною стилістикою, зокрема новоутвореним локальним стилем 

«Романтичний авангард». Порівняльно-історичний метод дає змогу визначити 

тісну спорідненість ювелірства «лобортасівців» з художниками-ювелірами 

попередніх культурно-історичних епох. 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». 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. 

 Зазначені методи дослідження дають змогу виявити особливості 

творчого методу колективу митців КюД «Лобортас».  
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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 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, 

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, 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 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 
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мистецтво в світовому цивілізаційному просторі», Обласний організаційно-

методичний центр культури і мистецтва, м. Харків (22–23 серпня 2014 р.); 

V Міжнародна науково-практична конференція «Традиции и современное 

состояние культуры и искусств», Центр дослідження білоруської культури, 

мови та літератури Національної академії наук Білорусі, м. Мінськ (20–

21 листопада 2014 р.); 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. 

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, 

об’єкт, предмет роботи, хронологічні, територіальні межі, методологічну 

основу дослідження, розкрито наукову новизну дисертації, теоретичне й 

практичне значення отриманих результатів, зазначено дані щодо апробації 
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основних положень дисертаційного дослідження, публікацій за темою 

дисертації та її структури. 

У першому розділі «КюД «Лобортас»: історіографія, методика та 

джерела дослідження» проаналізовано літературу та джерела, дотичні до теми 

дисертації, методологію та матеріали дослідження.  

 У підрозділі1.1. КюД «Лобортас» у роботах дослідників проведено 

аналіз історіографічного матеріалу щодо безпосереднього дослідження 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 розвитку зазначеного колективу в контексті 

сучасного ювелірного мистецтва. 

Опрацювавши тему, автор виявив 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 

в 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 зазначеної фірми.  

Стан дослідження. В розглянутих наукових працях мистецтвознавчого 

спрямування в контексті досліджень художнього металу, зокрема сучасного 

українського ювелірства, висвітлено творчість ювелірної фірми «Лобортас» за 

хронологією. Результати виставок «Ювелір Експо-Україна» за 1999–2000 рр. 

були представлені в книзі-альбомі «Ювелірне мистецтво України» (2001), що  

став першим історіографічним джерелом дослідження, де творчість митців 

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

представлялася в багатьох номінаціях ювелірного мистецтва.  

 В альбомі З. Чегусової «Декоративне мистецтво України кінця 

ХХ століття. 200 імен» (2001) серед розмаїття творів відомих вітчизняних 

художників у розділі «Художній метал» продемонстровано творчість ювелірної 

фірми «Лобортас».  

Ювелірним ательє «Лобортас» видано власний ілюстрований альбом 

«Романтичний авангард» (2003). Книга присвячена новому утвореному стилю в 

сучасному українському ювелірстві.  

 У книзі В. Скурлова, Т. Фаберже, В. Ілюхіна «Фаберже и продолжатели» 

(2009) авторами текстів безпосередньо виступають сучасні послідовники та 
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продовжувачі справи Фаберже, серед яких  представники Ювелірного ательє 

«Лобортас» (нині КюД «Лобортас») – ідейний лідер І. Лобортас та головний 

художник з 1997 по 2010 рр. І. Карпова. 

У книзі Т. Кари-Васильєвої, З. Чегусової «Декоративне мистецтво 

України ХХ століття. У пошуках «великого стилю» (2005), у розділі «Ювелірне 

мистецтво. Емаль» автором З. Чегусовою відображається сучасний стан та 

перспективи розвитку українського ювелірства кінця ХХ ст., де проводиться 

мистецтвознавчий аналіз творів та окреслено творчі пріоритети Ювелірного 

дому «Лобортас». Цю ж тему З. Чегусовою було продовжено у 5 т. «Історії 

українського мистецтва. Мистецтво ХХ століття» (2007). 

Серед новітніх досліджень у галузі сучасного українського ювелірства 

вийшли з друку два томи (І, ІІ) видання трилогії «Енциклопедія художнього 

металу» (2015). Автором цього унікального проекту є доктор 

мистецтвознавства, професор ЛНАМ Р. Т. Шмагало. Належне місце у праці 

займає текстовий та ілюстративний матеріал, що окреслює творчість митців 

КюД «Лобортас». 

У загальнотеоретичному значенні накопичення історіографічного 

матеріалу щодо творчості митців КюД «Лобортас» важливими стали дипломні 

роботи: К. Кіндяк «Діяльність ювелірного ательє «Лобортас» у період з 1995 по 

2004 рік (Матеріали для каталогу)» (2004) та Н. Гуменюк «Становлення та 

розвиток ювелірного мистецтва у творчості Класичного ювелірного Дому 

«Лобортас». Початок ХХІ століття» (2015).  

Процеси формування та розвитку творчого колективу митців КюД 

«Лобортас» окреслено у дисертаційному дослідженні «Ювелірне мистецтво 

України ХХ – початку ХХІ століття (історія, стилістика, персоналії)» (2015), 

автором якого є Л. Пасічник.  

У контексті даного дослідження взято до уваги публікації у відомих 

українських та світових періодичних виданнях – газетах та часописах, які 

впродовж усього періоду в різних ракурсах висвітлювали діяльність та творчий 

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

майстрів зазначеного колективу. Серед цього ряду виділяються: стаття «Третья 

мировая коллекция» («The third world») у часописі «Aquatoria of Luxury Life» 

(липень 2007 р.); стаття «Відродження духу розкоші Фаберже» у часописі 

«International Herald Jribune» (12.12.2008 р.); стаття «Українські скарби» у газеті 

«New York Daily News» (05.07.2008 р.); стаття у журналі «Мир денег» 

(березень – квітень 2011 р.); стаття у літературно-художньому часописі 

«Дніпро» (№ 8, 2011); стаття у часописі «Ковальська майстерня. Рукотворний 

світ» (№ 4, 2011); стаття у часописі «ELLE Italia» (21.10.2011); стаття у часописі 

«Ring Sets World Record With More Than 2, 5000 Diamonds» (Forbes, 01.02.2012) 

та інші.  

 Багато журналістських інтерпретацій щодо 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 
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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 web-

сайт КюД «Лобортас». 

Аналіз історіографії з теми дослідження продемонстрував відсутність  

комплексного наукового дослідження із зазначеної тематики. Спостерігається 

фрагментарне вивчення творчої діяльності КюД «Лобортас» у контексті 

загального розвитку художнього металу, зокрема сучасного українського 

ювелірства кінця ХХ – початку ХХІ століття. Окремі дослідження мають 

здебільшого вибірковий, а не науково-цілісний характер.   

          Підрозділ 1.2. Методика дослідження будується на дослідженні методів, 

що використовувалися в дисертаційній роботі. Для досягнення поставленої у  

роботі мети дослідження будується на сукупності принципів системності та 

комплексного підходу як важливих наукових методів, що дають можливість 

аргументовано дослідити комплекс художньо-образних, конструктивно-

формотворчих та техніко-технологічних процесів, які в синтезі утворюють 

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

новизну та постановку низки завдань, у дослідженні використано комплексну 

методику, що утворюється з поєднання ряду наукових методів: порівняльно-

історичного, аналітико-описового, образно-стилістичного аналізу, структурно-

типологічного, методу фіксації польового матеріалу (інтерв’ювання) у вигляді 

аудіозаписів, що стало важливою фактографічною базою дослідження, а також 

методів аналогій та припущень. Опираючись на основні наукові методи та 

аналізуючи джерельну базу, автором дисертації наголошується, що вагомим 

джерелом є інформативні та фактографічні матеріали, що надані лідерами та 

провідними фахівцями КюД «Лобортас». 

У другому розділі  «Передумови та розвиток українського ювелірного 

мистецтва на зламі ХХ–ХХІ століть» простежується генезис та еволюція 

історичних та культурно-мистецьких тенденцій, що в результаті сформували 

потужну платформу для подальшого ефективного поступу новітнього 

ювелірства України. Переоцінка попереднього художньо-технічного досвіду в 

1980–1990 рр. виводить українське ювелірство на позиції, де домінантною є 

відмова від усталених стереотипів та пошуки нової образно-пластичної мови. 

Використання різноманітних матеріалів в оригінальній комбінаториці 

асоціюється з принципами роботи майстрів-ювелірів початку ХХ століття. 

Відзначається, що важливим фактором у розвитку українського ювелірства 

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

навчальних художніх закладах декоративно-прикладного профілю у Львові, 

Вижниці, Косові, Ужгороді. Поступ українського ювелірства кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. тісно пов’язаний із соціокультурними процесами та яскравими 

виражальними засобами, що ґрунтуються на національній основі. Останні 

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

побудована на розмаїтті інтерпретацій міфів, легенд, сакральних знаків і 
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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 утворили 

феноменальні результати, що характеризуються відповідними художніми 

особливостями. Першість у цьому просторі належать як представникам 

авторського ювелірства, так і творчим колективам, що функціонують у 

форматах державних та приватних ювелірних підприємств. Серед корифеїв, які 

ще в 70–80 роках ХХ ст. заклали основу новітнього українського ювелірства, 

виділено когорту майстрів:  В. Хоменко, В. Балибердін, С. Сєров, В. Заварзін, 

В. 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. Відзначено, що початок 1990-

х років вибухнув якісним числом творчих особистостей: Ш. Пержан, 

К. Кравчук, О. Мірошніков, В. Шоломій, О. Івасюта, С. Микита, 

Р. Велігурський, А. Шерстюк, С. Дрокін, А. Вольський, Н. Манзенко та інші. 

Представниками нової творчої генерації є художники, що творчо 

експериментують у різних напрямах і стилях та відзначилися вже в першому 

десятилітті ХХІ ст.: 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. 

З огляду на чинники, що виникли після падіння тоталітарної радянської 

системи, де приватне ювелірство було заборонене та переслідувалося 

законодавством, окрім яскравих представників авторського ювелірства, 

утворюються колективи, що, прогресуючи, стрімко перетворюються на потужні 

ювелірні компанії. Серед учасників культуро-творчого процесу зазначеної 

галузі на головні позиції виходять ювелірні фірми, які 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. Відзначається, що українські ювелірні 

компанії, які досягли певного фахового рівня, сформували власну специфіку 

виробництва і вирізняються серед загального масиву українського ювелірства, 

працюючи за принципами колективної роботи. 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. Зазначається, 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 системою. Відзначено, 

що кожна ювелірна фірма, задекларована як «ювелірний дім», прагне до 
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формування власних виражальних засобів, які визначаються специфікою 

використання матеріалів, утворюючи в синтезі з певними принципами та 

методами формотворення імідж ювелірної компанії. 

У третьому розділі «Традиції, творчий пошук та художньо-стильові 

особливості творів митців КюД «Лобортас» проаналізовано широке коло 

питань та низку чинників, що відображають творчу діяльність митців КюД 

«Лобортас» для об’єктивного комплексного дослідження художньої системи 

зазначеної ювелірної компанії. Виділено окремі аспекти, зумовлені, 

специфікою творчих пошуків та формотворчих процесів, художньо-стильовими 

особливостями творів «лобортасівців», які є яскравими представниками 

новітнього українського ювелірного мистецтва на зламі ХХ–ХХІ століть.  

У підрозділі 3.1. Етапи творчості митців КюД «Лобортас» визначено 

та проаналізовано знакові етапи творчої діяльності зазначеної ювелірної 

компанії. Виділено три поступальні етапи організаційно-творчих процесів, 

генерації художньо-образних та технологічно-технічних характеристик. 

Перший етап (1991–1997) позначився експериментально-дослідницькими 

пошуками моделі становлення та розвитку зазначеної ювелірної фірми, 

зорієнтованої на виробництво ексклюзивних ювелірних виробів. Другий етап 

(1997–2006) вирізняється утвердженням ювелірного ательє «Лобортас» на 

українському арт-ринку та новою фазою динамічного розвитку образно-ідейної 

концепції. Тут позначилася важлива ознака поступу «лобортасівців», що 

характеризується стрімким становленням та утвердженням головних 

характерних чинників стилістики ювелірної фірми «Лобортас», якими є: 

художньо-образне, конструктивне, архітектурне мислення, рафінованість 

ювелірних технік, інноваційні технологічні прийоми тощо. 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.  

У підрозділі 3.2. Особливості формування та розвитку фірмового 

стилю «Романтичний авангард» автором дисертації зазначається, що саме 

визначення стилю «Романтичний авангард», який сформований і успішно 

розвивається художниками-ювелірами КюД «Лобортас» завдяки синтезу 

креативних художніх ідей та їх майстерному втіленню в матеріалі, вказує на 

обрані пріоритети. Наголошується, що «Романтичний авангард» – локальний 

стиль, утворений у процесі творчих експериментів художників та майстрів 

КюД «Лобортас», що є яскравим явищем у новітньому українському 

ювелірстві, вміщуючи в собі поєднання неоднозначних, деякою мірою 

суперечливих термінів, які внаслідок синтезування відкривають новітню 

сторінку українського ювелірства. Завдяки вмілим оперуванням традиційними 

та інноваційними техніко-технологічними процесами і різними засобами 

формотворення, використовуючи мотиви флори, фауни, а також широкого 

діапазону усталених архетипів у їх символічному значенні за допомогою 

плавних лінійних обрисів форми, що лежить в основі композиційних схем, 
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«лобортасівці» в новому значенні трансформують ознаки стилю модерн у своїй 

творчості, системно експериментуючи, вони намагаються подолати застарілі 

стереотипи та формують новаторські принципи колективної творчості в 

новітньому українському ювелірному мистецтві. Художньо-стилістичний 

аналіз ювелірних творів митців КюД «Лобортас» різних років (з 1991 р. і 

донині) окреслює вектор творчої еволюції стилю «Романтичний авангард» від 

алегорично-образних стилізованих композицій ювелірних прикрас до об’ємно-

пластичних ювелірних виробів інтер’єрного призначення із використанням 

принципів складових художніх ознак романтизму та авангарду.  

У підрозділі 3.3. Архетипи як основа художнього образу у творчості 

митців КюД «Лобортас» розглядається значення архетипів як вагомих 

передумов формування творчої концепції митців КюД «Лобортас». 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». Усі творчі 

ідеї є праобразами майбутніх ювелірних творів, де в центрі композиційного 

формотворення – історичні, міфологічні чи сакральні художньо-образні 

концепції. Здебільшого композиції наділені солярними символами та знаками, 

що вносять глибокий філософський зміст у художньо-образну ідею виробів. 

Велику увагу «лобортасівці» приділяють стилізації та декоруванню символів та 

знаків, що відіграють важливе значення у поясненні змісту архетипів. 

Зазначається, 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 й символами своєрідного культу християнської та інших 

релігій, історичних чи міфічних героїв. Архетипи проектуються в масштабні 

формотворчі проекти, обіграючи ідею народження ювелірного твору, де 

головною цінністю є культурно-історична приналежність українського народу 

до загального світового соціуму. Прикладом є скульптурні композиції: «Душа 

світу» (2005), «Небеса обітовані» (2006),  шахи «Боспорські походи» (2009) та 

інші твори.  

У підрозділі 3.4. Взаємодія художньо-образної та технологічної 

складових у формуванні фірмової стилістики митців КюД «Лобортас» 

аналізуються синтезування творчих ідей митців КюД «Лобортас» в полі 

художньо-конструктивних формотворчих процесів. Кожний предмет, 

створений митцями КюД «Лобортас» – це своя історія з динамічним сюжетом, 

свого роду ювелірний театр, втілений у дорогоцінних прикрасах. Зазначено, що 

майстерність та фантазія художника – пріоритетні у роботі над створенням 

ювелірного виробу. Відмічено, що «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 зміст, цікава історія. Як і в 

школі Баугауз, у стилістиці КюД «Лобортас» функціонує експериментальний 
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план виготовлення виробів, дизайн ювелірних предметів помітно базується на 

архітектурних канонах, з урахуванням новітніх ювелірних технологій. До 

прикладу, у каблучці «Палац сонця, що сходить» (2004) відображено художні й 

архітектурні особливості будівель Китаю й Японії – східчастий принцип 

каскадного будинку, східні орнаменти і кольоровий контраст. Останнє 

досягається змішуванням закріплених білих (прозорих) і чорних діамантів, ряди 

яких оперізують сходинки «палацу», а також поєднанням червоно-рожевого 

корала, матового гагату і прозорої червоної шпінелі, що є основою піраміди. 

Золоте обрамлення сходинок пагоди, виконане способами металопластики, 

ажурного випилювання та авторського монтажу, є основою каблучки. Процес 

виконання творів відбувається як поєднання відомих технологічних 

напрацювань, але вже на сучасній основі синтезу ювелірного мистецтва з 

техніками інших видів мистецтв.  

У підрозділі 3.5. Традиційні та інноваційні технології, методи роботи 

та матеріали митців КюД «Лобортас» присвячений творчості митців КюД 

«Лобортас», зокрема мистецтву малих форм, де застосовуються практично всі 

техніки художньої обробки металу, нерідко – у синтезі з іншими художніми 

техніками та матеріалами. Митці КюД «Лобортас» активно використовують 

різноманітні технічні прийоми обробки дорогоцінних металів та коштовного 

каміння – як стародавні традиційні, так і інноваційні сучасні: карбування, 

литво, інкрустація, гравіювання, емальєрство, штампування, протравлювання, 

гальванопластика та багато інших засобів втілення художньо-образної ідеї. 

Аналізуючи систему поетапності виконання ювелірних творів означеного 

колективу, чітко окреслюється технологічна карта творчого процесу, що 

утвердилася досвідом багаторічної праці з експериментальними підходами 

відповідно до кожного задуму. З огляду на збереження традицій, 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 загальному техніко-технологічному контексті яскраво виділяється 

унікальна техніка «мікроемалі». В емалевих творах митців КюД «Лобортас» 

простежуються ознаки національної ідентичності, широке використання 

міфологічних символів, притаманних традиційному народному мистецтву, 

зокрема в серіях каблучок: «Етнічні узори», «Світ навколо нас», «Вишиванки» 

тощо. Використана символіка орнаментів української вишивки в серіях емалей 

митців КюД «Лобортас» відтворює рослинні, геометричні та зооморфні мотиви. 

Експериментуючи з технічними прийомами, «лобортасівці» активно та 

цілеспрямовано поєднують не завжди сумісні технологічні процеси, такі як 

синтез доволі великих об’ємно-пластичних форм з мініатюрними елементами 

емалі, зокрема в скульптурній композиції «Козак Мамай» (2009). Відродження 

«лобортасівцями» стародавніх технік, зокрема традицій ручного гравіювання, є 

важливим аспектом формування національної моделі українського ювелірства. 

Прикладом слугують ювелірні вироби, у яких на високому професійному рівні 

віртуозно застосовано техніку «монетного» гравіювання, що неодноразово 
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експонувалися «лобортасівцями» на престижних міжнародних виставках – це 

такі відомі фундаментальні скульптурні композиції як: «Душа світу» (2006), 

«Всесвіт» (2006), «Надбання» (2010), «Сокіл» (2013) та інші. Залежно від 

особливостей художньо-образного вирішення форми, «лобортасівцями» 

застосовуються сполучення найрізноманітніших матеріалів, таких як: золото, 

срібло, коштовне та напівкоштовне каміння, самоцвіти, слонова кістка, ріг, 

перли, бурштин, гарячі емалі (плавлене скло), дерево та інші.  

У підрозділі 3.6. Особливості типології творів митців КюД 

«Лобортас» проводиться типологія ювелірних творів митців КюД «Лобортас», 

що відзначається різноманіттям 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). 

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 дрібна скульптурна пластика – скульптура з 

листкової міді та з коштовним покриттям. Типологія ювелірних виробів 

зазначеного творчого колективу класифікується та поділяється на роди й 

типологічні групи, які, своєю чергою, через родові відмінності, що 

вирізняються функціональними особливостями, мають розгалужену 

типологічну структуру, яка ділиться на підгрупи, типи та підтипи й виділяється 

різноманіттям дорогоцінних металів, коштовного каміння та інших матеріалів, 

конструктивно-формотворчих чинників, що також розрізняються за технічними 

засобами виготовлення творів. Відзначається, що в типологічних групах 

домінуючу роль відіграє естетична функція, а підпорядковуючу – практична. 

Серед широкого асортименту творів, що яскраво виділяються художньо-

образною концепцією та характеризуються виразними авторськими технічними 

прийомами (гравіювання, гарячої емалі, кріплення вставок, інженерних 

конструкцій  тощо) – згадані ювелірні предмети різних типів та періодів творчої 

діяльності, такі як: гарнітури – «Тріумф краси» (1999), «Чарівне джерело» 

(1999); каблучки – «Палац сонця, що сходить» (2004), «Танець ангела» (2005); 

скульптурні композиції – «Душа світу» (2005), «Лавра Небесна» (2006), 

колекція срібної скульптури з циклу «Сорочинський ярмарок» (2009), шахи 

«Боспорські походи» (2009), скульптурна композиція «Козак Мамай» (2009), 

скульптурна композиція «Надбання» (2010); серії емалевих каблучок та інших 

предметів (2011), каблучка «Царівна Лебідь» (2011), мала лампада для 

Благодатного вогню «Храм Гробу Господнього» (2013), скульптурна 

композиція «Сокіл» (2013), скульптурна композиція «Море Галілейське» (2016) 

та багато інших ювелірних композицій.    

У четвертому розділі «Еволюція творчості провідних фахівців КюД 

«Лобортас» проаналізовано виробничу специфіку художньої системи та 
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творчий розвиток окремих митців КюД «Лобортас» на різних етапах поступу 

означеної ювелірної компанії. Еволюцію стилістики та художньої системи КюД 

«Лобортас» проаналізовано за сукупністю стратегічних фахових та 

цілеспрямованих якостей творчих особистостей колективу «Лобортас». 

Автором зазначається, що специфіка світогляду І. Лобортаса, вміння 

акумулювати та об’єднувати фахові якості художників та майстрів різних 

ювелірних кваліфікацій сформували принципово нові засади власної фірмової 

стилістики, що системно розвивається. Згідно методики організації творчого 

процесу, І. Лобортас поділяє його на послідовні етапи. Перший етап – це 

народження образної ідеї, що в подальшому передбачає синтезування 

інтелектуальної та художньої впорядкованості, ведучи до координованої 

трансформації художніх образів через використання особливих методів 

технології та способів формотворення, а також експериментальних досліджень 

технічних прийомів. Другий етап структурує художньо-конструктивні процеси, 

де окреслюються подальші дії кожного майстра, задіяного у виконання 

ювелірного твору. Взаємодія таких процесів формує цілісність мислення, 

спричиняє конструктивний обмін художньо-образними ідеями та дає високі 

результати організаційної єдності у реалізації творчих концепцій художньої 

системи «лобортасівців», зокрема стилістичних векторів художніх виробів. 

Аналізуючи процеси, що відбуваються в роботі КюД «Лобортас», автор 

детальніше зупинився на специфіці мислення, принципах та методах роботи 

окремих митців, які, безперечно, вплинули на творчий поступ зазначеної 

ювелірної компанії. Серед них: 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). 

 

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 
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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 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 
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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.  

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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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.  

Виявлено, що в основі стилістичної архітектоніки «лобортасівців» закладено 

новоутворений власний стиль «Романтичний авангард», який вирізняється 

синтезуванням неоднозначних теоретичних понять, що є локальним 

оригінальним мистецьким явищем. 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. Розглянуто типологічну класифікацію 

творів КюД «Лобортас». Проаналізовано еволюцію творчого мислення 
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провідних фахівців КюД «Лобортас». Сформовано альбом ілюстрацій з 

атрибуцією ювелірних творів, де представлено творчий доробок 

«лобортасівців» у контексті представників українського ювелірства  періоду 

1991–2017 років.  

Ключові слова: українське ювелірне мистецтво, митці КюД «Лобортас», 

стилістика, «Романтичний авангард»,  художній образ, технологічно-технічні 

процеси, формотворення, традиції, експериментаторство, рукотворність, 

коштовні матеріали, типологія, ювелірні твори.  

 

Аннотация 

Луць С. В. Творчество художников КюД «Лобортас» в контексте 

украинского ювелирного искусства конца ХХ – начала XXI века. –  

Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 

по специальности 17.00.06 – декоративное и прикладное искусство. –   

Львовская национальная академия искусств, Львов, 2017. 

     В диссертации исследованы особенности творчества ведущей ювелирной 

компании КюД «Лобортас» в пространстве нового ювелирного искусства 

Украины на рубеже ХХ–ХХI веков. Впервые в украинском искусствоведении 

комплексно проанализированы основные составляющие творческого 

становления и прогрессивного развития художников отдельной украинской 

ювелирной фирмы, где главными приоритетами являются творческое 

художественно-конструктивное экспериментаторство и эксклюзивность 

рукотворных формообразующие процессов. Выявлено, что в основе 

стилистической архитектоники «лобортасовцев» заложено новообразованный 

собственный стиль «Романтический авангард», который отличается 

синтезированием неоднозначных теоретических понятий, является локальным 

оригинальным художественным явлением. Рассмотрена тематика 

доминирующих мотивов, креативная философия композиций, отличающаяся 

особой спецификой механизма взаимодействия художественно-образного и 

технологически-технического формообразования. Выявлены основные 

принципы и методы творческого процесса, а также используемые материалы. 

Рассмотрена типологическая классификация произведений КюД «Лобортас». 

Проанализирована эволюция творческого мышления ведущих специалистов 

КюД «Лобортас». Сформирован альбом иллюстраций с атрибуцией ювелирных 

произведений, где представлено творчество «лобортасовцев» в контексте 

представителей украинского ювелирного искусства периода 1991–2017 годов. 

             Ключевые слова: украинское ювелирное искусство, художники КюД 

«Лобортас», стилистика, «Романтический авангард», художественный образ, 

технологически-технические процессы, формообразования, традиции, 

экспериментаторство, рукотворность, драгоценные материалы, типология, 

ювелирные произведения. 
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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 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. 
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         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. 

  

 

 

 

 


