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[початок статті у попередньому номері журналу]

У колі творчих однодумців А. Бокотея, від часів його 
навчання у ЛДІПДМ у 1960-х рр., незмінно перебуває 
Роман Петрук, відомий львівський митець, член НСХУ. 
Він вносить у свою «варварську» (за визначенням авто-
ра) серію зі скляних посудин-пляшок безпосередність 
і свіжість почуттів народного примітиву. Р. Петрук ніби 
намагається доторкнутися до витоків –  техніки  виго-
товлення давнього скла. Відштовхуючись від нарочито 
грубих утилітарних форм, митець перетворює надмірну 
простоту, лаконізм засобів виразності на високу худож-
ність, наповнюючи свої твори особливою теплотою, за-
душевністю, що притаманні народному примітиву (ком-
позиції із серії «Варваризм»: «Посудини», 1996–1998; «З 
життя посудин», 1998; «Портрет», 1999 тощо). Серйоз-
на внутрішня заангажованість на філософське осмис-
лення теми за відсутності зовнішньої екстравагантності 
та візуальних ефектів виокремлює творчість Р. Петрука 
в сучасному річищі склопластики.

Оригінальною стилістикою вирізняються твори про-
фесора  Олеся  Звіра,  члена  НСХУ,  співзасновника  
українсько-американського товариства «Доля» (1989), 
учасника та співорганізатора всіх  Міжнародних сим-
позіумів  гутного  скла  у  Львові,  завідувача  кафедри  
художнього скла ЛНАМ. Його творчість представляє 
експериментальну течію львівської  школи скла з ха-
рактерним  принциповим  антитрадиціоналізмом,  но-
вітнім формотворенням, відмовою від класичних ути-
літарно-ужиткових норм. Орієнтування на формальну 
новизну та прийоми примітиву, як течії авангарду ХХ ст. 

[continued,  the  beginning  of  the  article  is  in  the  
previous issue of the magazine]

Among creative supporters of A. Bokotey, from the times 
of his studies at the LSIADA (Lviv State Institute of Applied 
and Decorative Arts) in the 1960’s, Roman Petruk, a famous 
Lviv artist, a member of the NAUU (National Artists’ Union 
of Ukraine), is invariably present. He brings in his «barbaric» 
(by the artist’s definition) series of glass vessels-bottles the 
ingenuousness and freshness of  the folk primitive senses.  
R. Petruk in some way tries to touch the origins – the tech-
nique of manufacturing an old glass. Coming from deliber-
ately gross utilitarian shapes, the artist turns the excessive 
simplicity, laconic means of expressiveness into a high art-
istry, filling his works up with the special warmth, sincerity,  
which are inherent in  the folk primitive (compositions from 
the  series  «The  Barbarism»:  «The  Vessels»,  1996–1998;  
«From the life of  the vessels»,  1998; «The Portrait»,  1999,  
etc.). The serious internal bias with regard to the philosophi-
cal comprehension of the topic with the absence of external 
extravagance and visual  effects  distinguishes the artwork  
of R. Petruk in the modern stream of the fiberglass.

We can  distinguish  the  works,  by  their  original  stylis-
tics  features,  which  were  made  by  the  Professor  Oles  
Zvir,  a  member  of  the  NAUU  (National  Artists’  Union  
of Ukraine), co-founder of the Ukrainian-American Socie-
ty «The Fate» (1989), a participant and co-organizer of all 
international symposiums of glassblowing in Lviv, the head 
of the Chair of Glass Art of the LNAA. His work represents 
the experimental course of Lviv glass school with a typical 
principal  anti-traditionalism,  the  latest  form making,  the  

ЗОЯ ЧЕГУСОВА
заслужений діяч мистецтв України, 

мистецтвознавець, президент Української 
секції Міжнародної асоціації арт-критиків АІСА 

під егідою ЮНЕСКО

ZOIA CHEHUSOVA
Honored Artist of Ukraine

art critic, President of the Ukrainian section 
of the International Association of Art Critics 

AISA under the patronage of UNESCO

П А Н О Р А М А  Л Ь В І В С Ь К О Г О  Г У Т Н И Ц Т В А  М Е Ж І
Х Х — Х Х І  С Т О Л І Т Ь :  Е К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н І 

П О Ш У К И  Т В О Р Ч И Х  І Н Д И В І Д У А Л Ь Н О С Т Е Й
                                      ( Ч А С Т И Н А  2 )

V i e w  o f   L v i v  b l o w n  g l a s s  a r t  a t   t h e  t u r n  o f   t h e  2 1 s t

c e n t u r y :  e x p e r i m e n t a l  s e a rc h  o f   a r t i s t i c  i n d i v i d u a l s  ( p a r t  2 )



н а у к о в а  п у б л і ц и с т и к а ▪ s c i e n c e ▪ 63

   Орест Принада «Зв'язок» / 
Orest Prynada «The Connection»;
2016.

дало змогу О. Звіру виробити авторську романтичну мі-
фологію [1,  с.  461].  У лаконічних умовно-фігуративних  
композиціях, насичених червоно-чорним чи жовто-зо-
лотавим  колоритом,  чи  гамою  чорно-білого,  О. Звір 
синтезує  власну  уяву  з  дохристиянським  мистець-
ким  досвідом  і  містикою  готичної  вертикалі  (компо-
зиції  «День і ніч»,  1999,  НМУНДМ; «Червоне і чорне»,  
«Жовте», «Двоє», «Лех», «Дещо» – 1999; «Хаос», 2000; 
«Зустріч», 2009; «Щось», 2014). Певної містичної сили 
надає їм зображення людського «циклопічного» ока – 
погляд із неосяжного простору на наше сьогодення.

Своєрідні  фігуративні  композиції,  пластика  малих  
форм Богдана Васильціва – члена НСХУ, доцента ка-
федри художнього скла ЛНАМ – поєднують авторську 
техніку формування й декорування гутного скла, при-
ваблюють лаконізмом виразу художньої ідеї, чистотою 
вертикальних  силуетних  ліній,  пружною  динамікою  
скляних фігур (серія «Пісні про кохання», 2000-ні).

У креативному пошуку нестандартного використан-
ня художнього скла перебуває і Леся Мандрика, член 
НСХУ, випускниця ЛНАМ (1987). Далекими від стереотип-
них гутних виробів є її площинні композиції, які художни-
ця складає зі скляних трубочок, прутиків, фрагментів 
кольорового листового скла, де «поруч із мотивами, 
які  прямують  до  лаконічних  вивірених  пластичних  
ходів часів супрематизму і геометричного абстрак-
ціонізму,  спостерігаємо  несподівану  інтерпретацію 
народних  мотивів  у  скляних  “вишиванках”,  “край-
ках”,  “рушниках”,  “намистах”,  а  також  у  дивовиж-
ній серії “хрестів”» [2, с. 1] («Зима в Карпатах», 2001; 
«Гуцульська корона»,  2008;  «Пейзаж»,  «Килимок» – 

abandonment  of classical  utilitarian-applied  norms.  The  
orientation  to  the  formal  novelty  and  techniques  of  the  
primitive, as the course of the avant-garde of the XX cen-
tury,  made it possible  for  O.  Zvir  to develop the  author’s  
own  romantic  mythology  [1].  In  the  laconic  conditional-
ly-figurative compositions, saturated with red-black, or yel-
low-golden colors, or the palette of black and white, O. Zvir 
synthesizes his own imagination with pre-Christian artistic 
experience and mysticism of the Gothic vertical («The Day 
and Night» compositions, 1999, the NFDAM (National Folk 
Decorative Art Museum); «Red and black», «Yellow», «Two», 
«Lekh», «Somewhat» – 1999, «Chaos», 2000; «Meeting», 
2009; «Something», 2014). A certain mystical power gives 
them the image of the human «cyclopic» eye – a view from 
the immensity of space to our present life.

The  peculiar  figurative  compositions,  the  plastic  of  small  
forms by Bohdan Vasyltsiv, a member of the NAUU, the asso-
ciate professor of Glass Art Chair of the LNAA, combines the 
author's technique of glassblowing forming and decorating,  
which attract everyone by their laconic expressions of the ar-
tistic idea, purity of the vertical silhouette lines, elastic dynam-
ics of the glass figures (series «The songs about love», 2000).

In the creative search of non-standard use of art glass 
is Lesia Mandryka, a member of the NAUU, graduate from 
the  LNAA (1987).  Her  plane  compositions  are  far  from 
the stereotyped glassblowing products,  which the artist  
makes of glass tubes, twigs, fragments of colored sheet 
glass,  where  «along  with  the  motifs,  which  are  heading  
to  the  laconic  precise  plastic  steps  of  the  times  of Su-
prematism  and  geometric  abstractionism,  we  observe  
an unexpected  interpretation  of  folk  motifs  in  the  glass  
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2009; «Хрест у вінку», 2010). Рафіновано-вишукани-
ми сприймаються й художньо-образні рішення таких 
її об’ємно-просторових композицій, як «Захід сонця», 
«Човен», «Вечір», «Ватра» (2010–2014).

Серед майстрів гутного скла середнього покоління 
плідними  впродовж  останніх  десятиріч  є  творчі  зу-
силля мистецького подружжя, членів НСХУ, учасників 
міжнародних  симпозіумів  гутного  скла  й  численних  
виставок Романи Гудими-Білоус – випускниці ЛДІПДМ 
(1981) – та Василя Білоуса – провідного майстра-скло-
дува  на ЛЕКСФ (1976–2005),  а згодом –  на кафедрі  
художнього скла ЛНАМ (від 2005 і досі), лауреата об-
ласної премії в галузі культури, літератури, архітектури 
та мистецтва в номінації «Декоративно-ужиткове мис-
тецтво» імені Зеновія Флінти (2003).

Лірико-поетичний талант Р. Гудими-Білоус усіма гра-
нями розкрився в таких її декоративно-скульптурних 
композиціях,  як  «Цвіт  папороті»  (1988),  «Проліски»  
(1991), «Мереживо дивних казок» (1997), «Пісня бере-
зового гаю» (1998), «Дерево пізнання» (2014). У мис-
тецькій обдарованості досвідченого гутника В. Білоуса 
особливо переконують його скульптурні ню, зокрема 
серія «Пробудження» (2010).

Новаторською є пошуково-експериментальна твор-
чість  випускників  кафедри  художнього  скла  Львів-
ської національної академії мистецтв 1980–1990-х рр. 
Їхнім досягненням у царині авторського скла сприяє, 
зокрема,  функціонування  єдиної  в  Україні  навчаль-
но-експериментальної скловарної печі (від 1973), яка 
дає можливість студентам виконувати власні  роботи 
безпосередньо в матеріалі. Такі талановиті учні А. Бо-
котея та О. Звіра, як Р. Дмитрик, О. Принада, А. Петров-
ський, А. Курило, О. Шевченко, І. Мацієвський, А. Гоголь, 
В. Тринцолин – усі  є цікавими творчими особистостя-
ми, які особливо яскраво розкривались на міжна-
родних симпозіумах гутного скла, що відбувалися 
у Львові в 1990–2000-х рр.

Роман  Дмитрик,  випускник  ЛНАМ  (1992),  який  
до того десять років працював склодувом на ЛЕКСФ, 
має, як і його названі вище колеги, власну лінію мис-
тецького  пошуку.  «Впродовж усього творчого періо-
ду  стилістика  художника  постійно  еволюціонувала,  
трансформувалася, набирала ваги і довершеності» [3, 
с.  5].  Це відбувалося  в  кілька  етапів.  Спочатку  були  
пошуки  в  напрямі  авторського  міжшарового  й  зов-
нішньо-поверхневого  декорування  гутного  скла  
в найрізноманітніших за конфігурацією декоративних 
вазах  (1979–1989).  Пізніше митець  досліджував  сти-
хійно-магматичні  властивості  скла  як засобу  вираз-
ності  художніх  образів  у мінімалістських  геометрич-
них  композиціях,  створених  у  техніці  гутного  литва  
(серії «Уява», 1982–1993; «Трансформування квадра-
ту,  1993–1994).  Відтак,  щоб поєднати  графічну  мову  
з  технічними можливостями холодного  декорування 
скляної поверхні, він оволодів технікою багатошарово-
го піскоструменевого гравіювання кольорового гутно-
го скла (пласти «Спас нерукотворний», 1991; «Альфа 
і Омега»,  1992;  «Трійця»,  1996;  «Давній  знак»,  1997).  
Після цього захопився концептуальною скульптурною 
склопластикою, що вбирала в себе різні технології: від 

“embroidery”, “belt-edges”, “towels”, “necklaces” and also 
in the wonderful series of the “crosses”» [2] («Winter in the 
Carpathians», 2001; «The Hutsul’s crown», 2008; «The land-
scape», «The rug» – 2009; «The cross in the wreath», 2010). 
Her  artistic-figurative decisions are elegant,  especially  her  
volume-dimensional  compositions such as «The sunset»,  
«The boat», «The evening», «The bonfire» (2010-2014).

For the last decades, among the middle generation mas-
ters  of glassblowing,  we can  observe  some productive  
efforts of the artistic couple – Romana Hudyma-Bilous – 
the graduate of the LSIADA (Lviv State Institute of Applied 
and Decorative Art) (1981) and Vasyl Bilous – the leading 
glassblowing master at the LECSF (Lviv Experimental Ce-
ramic and Sculpture Factory) (1976–2005) and later at the 
LNAA (from 2005 till now) – the Chair of Glass Art, the lau-
reate of the regional prize in culture, literature, architecture 
and  art  in  the  nomination  «Decorative  and  Applied  Art»  
named after Zenovii Flinta (2003). They are the members 
of the NAUU, and participants of the international sympo-
siums of glassblowing and numerous exhibitions.

The  poetic  talent  of  R.  Hudyma-Bilous  was  revealed  
completely  in  such  decorative  and  sculptural  compo-
sitions  as:  «The color  of  the  Ferns»  (1988),  «The snow-
drops»  (1991),  «The  lace  of  strange  fairy  tales»  (1997),  
«The birch grove’s song» (1998), «The tree of the knowl-
edge» (2014). We are convinced of the artistic talent of the 
experienced glassblower – V. Bilous, because of his sculp-
tural nudes, in particular the series «Awakening» (2010).

In  some  way,  we  can  say  that  innovative  is  the  ex-
perimental-search  art  of  the  graduates  of  the  Art  Glass  
Chair of the Lviv National Academy of Arts in 1980’s and 
1990’s. Functioning of the only experimental glass furnace 
in Ukraine (since 1973), which gives students an oppor-
tunity to perform their own works directly in the material, 
effects on their achievements in the field of their author’s 
glass  works.  Such  talented  students  of A.  Bokotey  and 
O. Zvir as R. Dmytryk, O. Prynada, A. Petrovskyi, A. Kurylo, 
O. Shevchenko, I. Matsiievskyi, A. Hohol, V. Tryntsolyn – all 
are interesting creative personalities, which were especial-
ly revealed at the international symposiums of glassblow-
ing, which took place in Lviv in the 1990–2000’s.

Roman Dmytryk, a graduate of  the LNAA (1992),  who 
had been working as a glassblower at the LECSF (Lviv Ex-
perimental Ceramic and Sculpture Factory) for about ten 
years, has, the same way as his colleagues mentioned, 
his  own  way  of  artistic  search.  «Throughout  the  crea-
tive  period,  the  artist’s  style  has  been  constantly  evolv-
ing, transforming, gaining value and perfection» [3]. This 
happened in several stages. Initially, there were searches 
in the direction of the author’s interlayer and exterior-sur-
face  decorations  of  art  glass  in  a  variety  of decorative  
vases  of different  configuration  (1979–1989).  Later,  the  
artist  investigated  spontaneous-magmatic  properties  
of glass  as  the  means  of expressiveness  of artistic  im-
ages in minimalist geometric compositions created in the 
technique of glass blowing (the series «The imagination», 
1982–1993, «Transformation of the square», 1993–1994). 
In order to combine the graphic language with the tech-
nical possibilities of cold decoration of the glass surface, 
he mastered  the  technique  of multilayer  sandstone  en-
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славетної техніки доби модерну «Pate de verre» до су-
часного  ф’юзингу  (серія  «Забуті  знаки»,  1997–2012).  
Завжди нетривіальні твори Р. Дмитрика вирізняються 
певним  раціоналізмом  їх  побудови,  точно  вивірени-
ми  засобами  виразності,  що органічно  поєднується  
з поетичним світовідчуттям автора.

Андрій Петровський, член НСХУ, лауреат премії Фон-
ду Володимира Кузя (Торонто, Канада), випускник ЛНАМ 
(1998), нині – старший викладач рідної академії,  вдало 
використовує  свій  досвід  роботи  майстра-склодува,  
здобутий  у  виробничій  майстерні  кафедри  худож-
нього  скла  ЛНАМ (1989–1997).  Його  самобутні  тво-
ри,  сформовані  гутним методом вільного  видування 
скла,  вражають  імпровізаціями,  легкістю  й  невиму-
шеністю  силуетів.  Побудовані  на  поєднанні  архітек-
тонічних  конструкцій  і  посудних  форм,  загадкові  
твори  А. Петровського,  які  ніби  прийшли  із  забу-
тих  людством  світів,  набувають  рис  просторових  
об’єктів (декоративні композиції «Вежа життя», 1997; 
«Доріжка», 1998; «Скіфос», 2000). Митець модернізує 
пластичну мову скла і водночас використовує усталені 
у світовій практиці класичні пропорції та силуетні лінії 
античних посудин, зокрема амфори, кратера, килика, 
ритона (декоративні посудини «Кратер», 1996; «Кубок 
Одіссея», 1998; «Міфи», 2000).

Вільно  рухається  у  просторі  власних  творчих  ідей  
Андрій  Курило,  випускник  ЛНАМ (1991),  член  Львів-
ської  асоціації  художників-вітражистів  «Вікно».  Його  
творчість  вирізняється  експериментами  в  гутному  
й  вітражному  склі,  пошуками  кольоро-пластичної  
виразності,  образно-художніх  можливостей.  У деко-
ративних посудинах і пластах 1990-х рр. автор вико-
ристовував  первісні  методи  оброблення  художнього 
скла,  зокрема  навивав  прутики  гарячого  скла  один 
на один (серія «Античний лексикон», 1998–2010).

Використовуючи лише скло ручної роботи, у 2000-х рр. 
А. Курило намагається презентувати у своїх творах віт-
раж  як  автономний  вид  мистецтва,  незалежний  від  
архітектури  споруд.  Мерехтливі  площини  його  віт-
ражних  пластів,  із  контрастними  чи м’якими  сполу-
ченнями кольорів і точно віднайденими пропорціями, 
вирізняються незвичними за формами та таємничими 
за змістом зображеннями (пласти  зі серій  «Таємничі  
сфери», 2000–2004; «Народження сфер», 2000–2009; 
«Віденський стілець»,  «Марс»,  «Полювання на рибу»,  
«Маска риби» – 1999; «Скляний страх», 2006; «Риба», 
2014). Незмінно вигадливі композиції А. Курила ство-
рені  за мотивами уявних  космічних  світів,  на основі  
абстрактних форм біо- і зоопластики.

На тлі творів українських склярів у напрямах лірич-
ної  та  геометричної  абстракції  ще  більшої  гостроти  
набуває вічна тема –  краса оголеного жіночого тіла,  
емоційно  трактована  Ігорем  Мацієвським,  членом  
НСХУ, випускником ЛДІПДМ (1985), у його лірико-на-
строєвих роботах у жанрі ню в гутній техніці із засто-
суванням гальванопластики  (декоративні  скульптури 

graving of colored blowing glass (sheets «The Holy Sav-
ior’s image» 1991, «Alpha and Omega», 1992, «The Trin-
ity», 1996; «The Ancient Sign», 1997). After that he was 
fascinated  by  conceptual  sculptural  fiberglass,  which  
included various technologies: from the renowned tech-
nique of art  nouveau period «Pate de verre»  to modern 
fusion  (series  The  forgotten  signs»,  1997–2012).  The  
non-trivial  works of R. Dmytryk are always characterized 
by  a  certain  rationalism  of  their  construction,  precisely  
verified  means  of expressiveness,  which  are  organically  
combined with the author’s poetic attitude.

Andrii  Petrovskyi,  a member  of  the  NAUU,  a  laure-
ate  of  the  Volodymyr  Kuzya  Foundation  Award  (To-
ronto, Canada), a graduate of the LNAA (1998), now 
a senior  teacher  of his  native  Academy,  successfully 
uses  his  experience  of  the  master-glassblower,  ac-
quired  in  the  production  workshop  of  the  Art  Glass  
Chair  of  the  LNAA  (1989–1997).  His  original  works,  
formed by a hot-glass method of  free glass blowing, 
impress with their improvisations, lightness and infor-
mality  of  silhouettes.  Built  on  the  combination  of  ar-
chitectonic designs and vessel shapes, the mysterious 
works by A. Petrovskyi,  as  if coming from the forgot-
ten worlds of humanity, acquire the features of spatial 
objects (decorative compositions «The Tower of Life», 
1997;  «The  Pathway»,  1998;  «Skifos»,  2000).  The  
artist  modernizes  the  plastic  language  of  glass  and,  
at the same time, uses the classic proportions and sil-
houette lines of the ancient vessels, such as amphora, 
crater,  kylix,  rhyton (decorative vessels «The Crater», 
1996; «The Odyssey’s Cup», 1998; «The Myths, 2000), 
established in the world practice.

            Андрій Петровський «Життя» /
Andriy Petrovsky «Life»;

2016.
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«Лелі», 1996; «Спрагле тіло», 1998; «Спокуса», 1999). 
І  поряд  із  ними  вражає  своєю цнотливістю  виріше-
ний гранично узагальнено архаїчний торс Праматері, 
у якому сконцентровано життєдайну силу (декоратив-
на пластика «Мати», 1999). Справжньою творчою вда-
чею майстра  можна вважати  динамічну  скульптурну  
композицію «Танок» (2005, ЛЕКСФ, НМУНДМ).

2004 р.  на  кафедрі  художнього  скла  ЛНАМ  було 
відкрито  спеціалізацію  «вітраж».  Викладати  за-
просили  художників-вітражистів:  О. Янковського, 
В. Рижанкова, О. Принаду, О. Шевченка.

Розсунути  звичні  межі  мистецтва  вітража  намага-
ється Орест Принада, член НСХУ, старший викладач 
кафедри художнього скла ЛНАМ, який є її ж випускни-
ком (1993). Працюючи творчо в царині архітектурного 
та декоративного  скла,  він  намагається  знайти  нові  
технології,  які  дали  б  змогу  максимально  розкрити  
оптичні  якості  скла  та його  розмаїтих  фактур.  Мета  
пошуків О. Принади – створити просторові композиції 
в переосмисленій класичній техніці вітража, які будуть 
доречними й у виставковому просторі (вітраж «Дере-
во  буття»,  2006),  і  в  «живому»  інтер’єрі  (декоративні  
композиції  в  інтер’єрі  із серії  «Простір  1-,  2-,  3-,  4»,  
2000–2004).  Принципове  значення  для  цього  митця 
має конструктивність форм зі скла й металу, поєднан-
ня яких відіграє неабияку роль у творенні оригінальних 
художніх  образів  у вітражних композиціях,  що пере-
важно мають характер геометричної абстракції.

Художньо-образними  інспіраціями  О. Принади 
в  його  камерних  декоративних  вазах  є  орнамен-
тика мистецтва Трипілля, а також традиційні япон-
ські  керамічні  посудини.  Для  автора  характерним 
є  дизайнерський  підхід.  Це  особливо  помітно  
у відточених,  простих,  але  виразних  формах  куль 
з двошарового скла з асоціативними пейзажними 

Andrii Kurylo, a graduate of the LNAA (1991), a member 
of the Lviv Association of stained-glass makers «The Win-
dow», freely moves in the space of his own creative ideas. 
His artwork is distinguished by the experiments in blowing 
and stained glass, search for colored-plastic expression, fig-
urative and artistic possibilities. In the decorative vessels and 
sheets of the 1990’s, the author used the original methods 
of art glass processing, in particular, twisting hot-glass twigs 
one on another (series «The Antique Lexicon», 1998–2010).

Using only the handmade glass, in the 2000’s A. Kurylo 
tries to present the stained glass in his works as an auton-
omous art form, independent of the architecture of build-
ings. The shimmering surfaces of his stained-glass sheets, 
with  contrasting or soft  colors  and precisely  discovered 
proportions, are unusual in shapes and mysterious in con-
tent  of  images  (sheets  from the  series  «The  mysterious  
spheres»,  2000–2004;  «The  births  of  spheres»,  2000–
2009; «The Viennese chair», «The Mars», «Fish Hunting», 
«The  fish  mask» –  1999;  «The  glass  fear»,  2006;  «The  
fish», 2014). Invincible arty-crafty compositions by A. Kury-
lo were created by the motifs of imaginary cosmic worlds, 
on the basis of abstract forms of bio- and zooplastic.

Basing on the works of Ukrainian glassblowers in the direc-
tion of lyrical and geometric abstraction, the eternal theme – 
the beauty of naked female body becomes even more acute, 
emotionally  treated by  Ihor  Matsiievskyi,  a member of  the  
NAUU, a graduate of the LSIADA (1985), in his lyrical works 
in the genre of nude in the hot-glass technique with the use 
of galvanoplastics (decorative sculptures «Leli», 1996; «The 
athirst body», 1998; «The Temptation», 1999). Among them, 
the extremely generalized archaic Foremother torso impress-
es with its chastity in which the life-giving force is concentrat-
ed (decorative plastic «The Mother», 1999). Dynamic sculp-
tural composition «The Dance» (2005, LECSF, NFDAM) can 
be considered the true artistic triumph of the master.

In  2004,  the  specialty  «stained  glass»  was  opened  
at  the  Chair  of  Glass  Art  at  the  LNAA.  Such  artists-
stained-glass  makers  were  invited  to  teach:  O.  Yank-
ovskyi, V. Ryzhankov, O. Prynada, O. Shevchenko.

Orest Prynada, a member of the NAUU, a senior teacher 
of  the LNAA Glass Art  Chair,  who is  its  graduate (1993),  
is trying to broaden the usual borders of the art of stained 
glass.  Working creatively  in  the  field  of architectural  and 
decorative glass, he is trying to find some new technologies 
that would enable to maximally reveal the optical qualities 
of glass and its diverse textures. The aim of O. Prynada’s 
searches  is  to  create  spatial  compositions  in  redefined  
classical technique of stained glass, which will also be ap-
propriate in  the exhibition space (stained glass «The tree  
of  being»,  2006),  and  in  the  «alive»  interior  (decorative  
compositions in the interior from the series «The Space 1-, 
2-,  3-,  4»,  2000-2004).  The principal  significance for  this  
artist is the constructivism in forms of glass and metal, the 
combination of which plays a significant role in the creation 
of original artistic images in the stained glass compositions, 
which mainly have the nature of geometric abstraction. 

The artistic and image-bearing inspirations of O. Prynada 
in his  chamber  ornamental  vases  is  the  ornamentation  
of the art of Trypillya, as well as the traditional Japanese 
ceramic vessels. The designer’s approach is typical for the 

            Віктор Орлов «Брют» /
Victor Orlov «Brut»;

2016.
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чи  орнаментальними  образами  всередині  скля-
них  об’ємів  (декоративні  вази  із  серій  «Трипілля»,  
«Зима», «Чорне та біле», «Ландшафти», 1997–2000).

Окреме  місце  у  творчості  О. Принади  посідає  гут-
на  склопластика,  де варіюються  мотиви,  «пов’язані  
з підсвідомістю та дитячими  спогадами,  що відігра-
ють важливу роль у формуванні образів – адже саме 
ці символічні образи у багатьох сенсах є свідченнями 
архетипних елементів у свідомості  людини» [4, с. 85],  
які і є основою мистецької концепції цього автора (де-
коративна пластика «Дзиґа», 2004; «Ти і я», 2008; де-
коративна композиція «Дитячі ігри», 2010). 

Під  впливом чарівності  мистецтва  ар-деко,  що уві-
брало в себе  у другій  чверті  ХХ ст.  різноманітні  тен-
денції – примхливі арабески й обтічність скульптурних 
форм модерну, різкі злами кубізму, фовістську багато-
барвність – з’являються твори Олександра Шевченка, 
який виконує вітражі в класичній техніці Тіффані (деко-
ративні композиції «Портрет», «Поцілунок», «Коник» – 
1999; декоративна лампа, 2000).

Діаметрально протилежними до них є станково-де-
коративні вітражі Олега Янковського, який є самобут-
нім  «композитором»  абстрактних  мотивів  (вітражна  
пластика  зі  серії  «Кристалічні  серця»,  2000;  вітражі  
«Ілюзія», «Млин» – 1998; «Жовто-блакитний», 2005).

author. This is especially noticeable in sharpened, simple 
but expressive shapes of two-layer glass balls with asso-
ciative landscapes or ornamental images inside glass vol-
umes (decorative vases from the series: «Trypillya», «Win-
ter», «Black and White», «The Landscapes», 1997–2000).

A separate place among the works of O. Prynada occu-
pies the blown fiberglass,  where the motifs  «associated 
with subconsciousness and children's memories that play 
an important role in the formation of images are changing, 
because these symbolic images, in many ways, are the 
evidence  of  archetypal  elements  of  human  conscious-
ness» [4], which are the basis of this author’s artistic con-
cept (decorative plastic «Dzyga», 2004; «You and I», 2008; 
decorative composition «The Children's Games», 2010).

Under the influence of the charm of Art-deco, which ab-
sorbed various trends in the second quarter of the twentieth 
century – capricious arabesques and streamlined sculptural 
forms of modern  art,  sharp  fracture  of cubism,  frivolous  
multi-color – the works by Oleksandr Shevchenko appear, 
who  perform  stained-glass  windows  in  classical  Tiffany  
technique (decorative  compositions  «The portrait»,  «The  
kiss», «The horse» – 1999; the decorative lamp, 2000).

Diametrically opposed to them are easel-decorative 
stained-glass windows of Oleh Yankovskyi, who is an 
original  «composer» of abstract  motifs  (stained glass 

     Ігор Мацієвський «Ода воді» /
Igor Matsievsky «Ode to the water»;
2016.

     Володимир Рижанков «Без назви» /
Volodymyr Ryzhankov «No title»;
2016.
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Наприкінці  ХХ ст.  саме  львівські  митці  почали  від-
роджувати мистецтво вітража.  1999 р.  у Львові  було 
створено  першу  українську  професійну  Асоціацію  
художників-вітражистів  «Вікно»,  до якої  увійшли ви-
пускники  кафедри  художнього  скла  ЛНАМ  О. Ян-
ковський  (голова  Асоціації),  А. Винту,  І. Гах  (мисте-
цтвознавець),  А. Курило,  О. Личко,  Ю. Павельчук, 
В. Рижанков, І. Тарнавський, О. Шевченко. Як відомо, 
в Україні це єдиний художній колектив, який поставив 
собі за мету продовжувати багатющі традиції україн-
ського вітража, що беруть початок у Західній Україні 
від  ХІV ст.  разом із розвитком готичної  архітектури.  
Члени  Асоціації  ставлять  собі  за мету  відновлювати 
й реставрувати вітражні шедеври корифеїв галицького 
церковного вітража першої третини ХХ ст.: П. Холод-
ного,  М. Сосенка,  Ю. Буцманюка,  –  яких  вважають 
своїми історичними попередниками.  Водночас вони 
пропонують  різноманітні  форми  існування  вітража  
в  сучасній  архітектурі.  Одним  із  найоригінальніших 
проектів,  першим  в  історії  сакрального  мистецтва  
України став вітражний ансамбль, що містить іконо-
стас,  запрестольний  образ,  вікна-образи  в  каплиці  
Св. Георгія  у  Львові.  Його  розробили  та  виконали  
художники  А. Винту,  Ю. Павельчук,  О. Личко  і В. Ри-
жанков.  Прекрасну  адаптованість  вітража  в сучас-
ному  інтер’єрі  демонструють  геометричні  та ліричні  
абстракції  О. Янковського;  вишукані  орнаменталь-
но-фігуративні вітражі-картини В. Рижанкова; вітраж-
ні затишні світильники в техніці Тіффані О. Шевченка 
та його ж міні-вітражі,  що вирізняються експресив-
ною кольоровою графікою, де основну роль відіграє 
рисунок переплетень так званої фолії – мідного дроту.

Цікаві експерименти з фактурою, коли вітражне скло 
втрачає  прозорість  і  набуває  особливої  мажорності  
й  ошатності,  притаманні  абстрактно-орнаментальним  
композиціям І. Тарнавського. Суто жіночим шармом під-
корюють мініатюрні вітражі І. Гах. Отже, твори львівських 
вітражистів переконують, що вітраж – ідеальне для архі-
тектурного простору декоративне оздоблення, це мис-
тецтво світла й кольорів, сповнене високої естетики. 

Широка  амплітуда  творчих  проявів  українських  
митців  скла  переконує  у  стрімкому  злеті  україн-
ського  професійного  декоративного  мистецтва  
наприкінці  ХХ ст.  На жаль,  через економічні  нега-
разди на початку 2000-х творчий потенціал худож-
ників-склярів було суттєво підірвано. Для нормаль-
ної  творчої  реалізації  митцям  передусім  потрібна  
творчо-виробнича  база,  а  також  регулярні  масш-
табні виставки, конкурси, симпозіуми, робота з му-
зейними колекціями.  Прикро,  але мусимо конста-
тувати, що в першому десятиріччі ХХІ ст. в Україні 
зупинилися майже всі заводи художнього скла, зо-
крема й ЛЕКСФ, де працювали унікальні скловарні 
печі, на яких протягом багатьох років було створе-
но величезний асортимент художніх виробів. Митці 
втратили можливість працювати. 

Попри  це,  зусиллями  ректора  ЛНАМ,  академіка  
А. Бокотея,  спільно  з  кафедрою  художнього  скла  
ЛНАМ та особисто її співробітника М. Бокотея, у Льво-
ві  продовжують  відбуватися  Міжнародні  симпозіуми 

plastics  from  the  series  «The  Crystal  hearts»,  2000;  
stained-glass  windows  «The  Illusion»;  «The  mill  –  
1998; «Yellow and blue», 2005).

At  the  end of  the  twentieth  century  Lviv  artists  began 
to revive the art of stained glass. In 1999, the first Ukrain-
ian professional association of artists-stained-glass mak-
ers  «The  Window»  was  created  in Lviv,  which  included 
graduates of the Art Glass Chair of LNAA O. Yankovskyi 
(the head of the Association), A. Vyntu, I. Gah (the art crit-
ic), A. Kurylo, O. Lychko, Yu. Pavelchuk, V. Ryzhankov, 
I. Tarnavskyi, O. Shevchenko. It is known, this is the only 
artistic group in Ukraine that has set the goal to continue 
the rich traditions of the Ukrainian stained glass, originat-
ing in Western Ukraine from the fourteenth century togeth-
er with the development of Gothic architecture. The mem-
bers of the Association set themselves the goal to restore the 
stained glass masterpieces of the Coryphaeus of the Gali-
cian church stained glass of the first third of the 20th centu-
ry: P. Kholodnyi, M. Sosenko, and Y. Butsmaniuk, whom they 
consider their historical predecessors. At the same time, they 
offer a variety of forms of stained glass existence in modern 
architecture. One of the most original projects, the first in the 
history of sacral art of Ukraine was a stained-glass window 
with an iconostasis, altarpiece, window-icons in the chapel 
of St. George in Lviv. It was designed and executed by the 
artists: A. Vyntu, Y. Pavelchuk, O. Lychko and V. Ryzhankov. 
The perfect adaptation of the stained glass in the modern 
interior  is demonstrated  by  the  geometric  and lyrical  ab-
stractions by O. Yankovskyi; exquisite ornamental-figurative 
stained-glass windows by V. Ryzhankov; stained-glass cozy 
light fixtures in Tiffany technique by O. Shevchenko and his 
mini-stained glass distinguished by expressive color graph-
ics, where the main role is played by a pattern of interweav-
ing of the so-called folio – copper wire.

Interesting  experiments  with  the  texture,  when  the  
stained glass loses the transparency and acquires special 
majeure and smartness, are typical of abstract-ornamen-
tal compositions by I. Tarnavskyi. Essentially with a female 
charm fascinate  the  miniature  stained glass  by  I.  Hakh.  
Consequently, the works of Lviv decorators prove that the 
stained glass – perfect decoration for architectural space, 
is an art of light and colors full of high aesthetics.

The wide amplitude of creative manifestations of Ukrainian 
glass artists proves the rapid rise of the Ukrainian profes-
sional decorative art in the late twentieth century. Unfortu-
nately, due to economic hardships in the early 2000s, the 
creative  potential  of glass  artists  was significantly  under-
mined. For a normal creative implementation, artists need 
primarily a creative and productive base, as well as regular 
large-scale exhibitions, contests,  symposiums, work with  
museum collections. Unfortunately, but we must state that 
in the first decade of the XXI century almost all the factories 
of art glass stopped in Ukraine, including the LECSF, where 
the unique glass furnaces operated, on which a huge range 
of artistic  products  had been made for  many years.  The  
artists have lost the opportunity to work. 

Nevertheless, with the efforts of the rector of the LNAA, 
academician A. Bokotey, together with the Chair of Glass 
Art of the LNAA and personally its employee M. Bokotey, 
international symposiums of art glass continue to take place 
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художнього  скла  (усього  за  період  1989–2016  рр.  
їх відбулося десять). Визнані на світовому рівні, ці за-
ходи створили Україні реноме визначного східноєвро-
пейського  осередку  новітнього  експериментального  
гутництва, яке на зламі ХХ–ХХІ ст. трансформувалося 
у високе мистецтво, що здатне з честю представляти 
нашу країну на найвищому мистецькому рівні. Це дало 
підґрунтя ідеї створити у Львові єдиний в державі Му-
зей  сучасного  художнього  скла.  Такий  музей  було  
відкрито 2006 р. (до 750-річчя м. Львова) у приміщенні 
Історичного  музею у Львові,  у підвалі  старовинного  
палацу Бандінеллі на площі Ринок. Нині музей успішно 
очолює Михайло Бокотей.

Великі  сподівання пов’язані  з наймолодшою генера-
цією львівських митців,  що активно завойовує позиції  
в сучасному мистецтві скла. Це вже «учні учнів» Андрія 
Бокотея:  М. Бокотей,  М. Вахняк,  Н. Гайдаш,  В. Грабко, 
М. Дідик,  А. Жук,  Н. Звір,  Л. Литвин,  В. Орлов,  Н. Ошур, 
М. Стернічук,  М. Хомик,  Р. Худоба.  Вони  намагаються  
застосовувати в роботі зі склом ще більш нетрадиційні 
підходи. І їхні творчі новації захоплюють. Саме це й про-
демонструвала Всеукраїнська виставка «Сучасне “мис-
тецтво вогню” України» в Центральному будинку худож-
ника в Києві у 2015 р. (куратор-координатор З. Чегусова).
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in Lviv  (only  for  the  period of 1989-2016 there  were  ten  
of them). Being recognized at the global level, these events 
have created a good name for a remarkable Eastern Euro-
pean center of the latest experimental glassblowing, which 
at the turn of the ХХ–ХХІ centuries transformed into the high 
art,  which is capable  to honorably  represent  our  country  
at  the highest artistic level.  That was the background for  
creating in Lviv the only Museum of Modern Art Glass in our 
country. This museum was opened in 2006 (devoted to the 
750th anniversary of the Lviv city) inside the building of the 
Historical Museum in Lviv, in the basement of the ancient 
Palace of Bandinelli at Rynok Square. Currently the muse-
um is successfully headed by Mykhailo Bokotei.

The great hopes are connected with the youngest gener-
ation of Lviv artists who are actively gaining positions in the 
contemporary art of glass. These are Andriy Bokotey’s «stu-
dents of the students»: M. Bokotey, M. Vakhniak, N. Haidash, 
V.  Hrabko, M. Didyk,  A.  Zhuk,  N.  Zvir,  L.  Lytvyn,  V.  Orlov,  
N. Oshur, M. Sternichuk, M. Khomyk, R. Hudoba. They try 
to use even more unconventional approaches to work with 
glass. And their creative innovations are impressive. It was 
demonstrated by  the All-Ukrainian exhibition the «Modern  
«art of fire» of Ukraine» at the Central House of Artists in Kyiv 
in 2015 (curator-coordinator Z. Chehusova).
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