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«7UA» – це журнал, що презентує новий погляд на сучасне мистецтво. Наша мета
доволі амбітна – представити новітні мистецькі процеси через призму творчості
відомих в Україні та за її межами художників. Ми сподіваємося, що журнал
стане також промоцією для молодих, ще не знаних митців. Твори, роздуми про
мистецтво, натхнення, популярність – цей проект відкритий до всіх «опцій». Без
шаблонів і стереотипів – різні жанри творчості, непересічні мистецькі активності,
актуальні проблеми сучасного мистецтва. Єдиним обмеженням буде формат
сторінки й концепція числа сім. Кожен номер часопису відкриватиме сім історій
життя, сім творчих методів, сім різностей, сім емоцій, сім творчих ініціатив, сім
подій про мистецтво. Розмаїття форматів якнайкраще відображає концепцію
видання: інтерв’ю, критичні огляди, авторські колонки, тематичні рубрики від тих,
хто творить сучасне мистецтво. Також «7UA» – це джерело інформації про події
в мистецтві: виставки, симпозіуми, вернісажі, бієнале тощо.
«7UA» – is a magazine that presents a fresh approach to contemporary art. Our goal
is quite ambitious – to present it through the prism of creative work of artists wellknown in Ukraine and abroad. We hope that the magazine will also become a promotion for young, still unknown artists. Works of art, speculation about art, inspiration,
popularity – this project is open to any «option». Without templates and stereotypes –
different genres of art, outstanding artistic activities, relevant issues of modern art.
The only limitation is the page layout and the concept of number seven. Each issue
of the magazine highlights seven life stories, seven creative methods, seven differences, seven emotions, seven creative initiatives, seven events, seven artistic essays.
A variety of formats reflects the concept of the periodical at its best: interviews,
critical reviews, author’s notes, thematic columns from those who create contemporary art. What’s more, «7UA» – is a source of information about events in the sphere
of art – exhibitions, symposia, opening days, biennales, etc.
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персоналії
p e r s o n a l i t i e s

Пропонуємо Вашій увазі знайомство із сімома українськими художниками. Відповідно до концепції журналу, ми запропонували кожному митцю
відповісти на сім запитань. Це своєрідне бліц-опитування щодо ролі
митця в сучасному світі. Перед нами постає сім різних манер і почерків, жанрів, власних світів, поглядів і роздумів. Ми свідомо не вдаємося
до мистецтвознавчої оцінки творчості того чи іншого митця. На сторінках цього розділу Ви побачите доробок художників із нового ракурсу,
без усталених теоретичних кліше. Нехай митці відкриються для кожного
з нас по-своєму, індивідуально й неординарно.
We suggest you get acquainted with seven Ukrainian artists. We offered
each artist to answer seven questions to comply with the magazine’s concept. We come across seven different touches and signatures, genres, «own
worlds», views and thoughts. We deliberately do not resort to artistic evaluation of creative work of these artists. This will allow the readers to determine
the value of each artist on their own, to understand his or her work without
imposed patterns-views. Let the artist open for each of us in his/her own
way, individually and extraordinary.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ О Р Е С Т
▪ ▪ ▪ ▪ П Р И Н А Д А
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ С К Л О
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ O R E S T
▪ ▪ ▪ ▪ P R Y N A D A
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ G L A S S
7 U A ▪ 7 U A ▪ 7 U A
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ А Н Д Р І Й
▪ П Е Т Р О В С Ь К И Й
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ С К Л О
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ A N D R I Y
▪ P E T R O V S K Y I
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ G L A S S
7 U A ▪ 7 U A ▪ 7 U A

А Н Д Р І Й ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ О С Т А П

О Л Ь Г А ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Б О К О Т Е Й ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ І В А Н И Ш И Н

Т У Р Е Ц Ь К А ▪ ▪ ▪

С К Л О ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ С К Л О

С К Л О ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

A N D R I Y ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ O S T A P

O L H A ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

B O K O T E Y ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ I V A N Y S H Y N

T U R E T S K A ▪ ▪ ▪

G L A S S ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ G L A S S

G L A S S ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

7 U A ▪ 7 U A ▪ 7 U A

7 U A ▪ 7 U A ▪ 7 U A

7 U A ▪ 7 U A ▪ 7 U A

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ О Л Е С Ь

▪ ▪ ▪ ▪ Е В Е Л І Н А

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ З В І Р

▪ ▪ Т Р И Н Ц О Л И Н

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ С К Л О

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ С К Л О

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ O L E S

▪ ▪ ▪ ▪ E V E L I N A

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Z V I R

▪ ▪ T R Y N C O L Y N

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ G L A S S

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ G L A S S

7 U A ▪ 7 U A ▪ 7 U A

7 U A ▪ 7 U A ▪ 7 U A

андрій бокотей
A n d ri y ▪ B o k o t e y
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Сільська ідилія / Rural Idyl
гутне скло / blown glass; 2016

Еквілібрист / Equilibrist
гутне скло / blown glass; 2016

Народився 1938 р. у с. Брід на Закарпатті. 1965 р.
закінчив Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва (тепер ЛНАМ), кафедра кераміки. Дійсний член Національної Академії
Мистецтв України (2001), Лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2002), Народний
художник України (2007), Заслужений діяч мистецтв
України (1989), професор (1996). З 1965  р. викладач кафедри художньої кераміки ЛДІПДМ. 19721988 — на творчій роботі. 1991 — голова Львівської організації Спілки художників України, 1993
— доцент кафедри художнього скла ЛДІПДМ. 1994
— завідувач кафедри художнього скла ЛДІПДМ,
1996 — проректор з навчальної роботи ЛАМ. 20002015 — ректор ЛНАМ. З 2015 — керівник Західного
науково-мистецького центру Національної академії
мистецтв України. Голова Міжнародних симпозіумів
гутного скла у Львові (1989, 1992, 1995, 1998, 2001,
2004, 2007, 2010, 2014). Учасник численних персональних і групових виставок в Україні, Китаї, США,
Франції, Бельгії, Ізраїлі, Польщі, Росії, Литві, Естонії,
Латвії, Угорщині, Голандії, Данії, Фінляндії, Норвегії.
Нагороди: 1989 — Срібна медаль Академії мистецтв
СРСР; 2009 — Кавалерський хрест Ордена «За
заслуги» Республіки Польща; 2013 — Орден князя
Ярослава Мудрого V ступеня.
Став першим в Україні представником міжнародного руху студійного скла. Працює у галузі художнього скла, постійно експериментує, створює декор,
пласти, своєрідний живопис у склі — абстрактні,
асоціативно-умовні пейзажні композиції. Для нього
характерні також оригінальні, новаторські кро-

ки у просторовій скульптуро-пластиці. Творчість
Андрія Бокотея в сучасному українському гутному
склі — це новий етап і можливості образотворчого
вирішення через різні засоби декорування, формотворення, пластики тощо. Працює художник з
цим матеріалом з 1970-х років і до сьогодні. Його
творчість повна пошуку та експерименту. Він,
проникаючи у глибину скла, працює як скульптор,
живописець та графік. Непересічний талант митця
розкрився у процесі виходу за межі ужитковості, у
яких українське гутне скло перебувало довший час.
Твори Андрія Бокотея з успіхом експонуються у
найбільш престижних музеях, приватних галереях
України і багатьох країн світу, часто були об’єктом
творчих дискусій і роздумів відомих мистецтвознавців, критиків, арт-дилерів та ін.
Перед глядачами постає Майстер, твори якого захоплюють оригінальністю форми, технікою
пластичної деформації гарячої скломаси, в якій і
художник, і художній матеріал відіграють, здавалося б, однаково важливу роль, залишаючи остаточний варіант творчого процесу майже невідомим
до останньої хвилини, не передбачуваним. Роботи
Андрія Бокотея мають свою особливу філософічність, з яскраво окресленою індивідуальністю, з
авторським дотиком до проблем гармонії, краси,
духовної чистоти. Адже саме це є важливим для
художника і про це він говорить у представленому
нижче міні-інтерв’ю.
Андрій Бокотей відкрив своїми роботи цікавий простір для глядача, чим заохотив активний розвиток
глядацької думки.
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На війну / To War
гутне скло / blown glass; 2016

Born in 1938 in the village of Bridin Transcarpathian
Ukraine.Graduated from the Lviv State Institute of
Applied and Decorative Arts (now LvivNational Academy
of Arts), Department of Ceramics in 1965.The active
member of the National Academy of Arts of Ukraine
(2001), the winner of Taras Shevchenko National Prize
of Ukraine (2002), the People’s Artist of Ukraine (2007),
the Honored Artist of Ukraine (1989), theProfessor
(1996). Since 1965 he was a lecturer at the Art Ceramics
Department of the LSIADA. 1972-1988 – engaged in
creative work. 1991 – the Head of LvivOrganization, the
Artists’ Union of Ukraine, 1993 – the Associate Professor of the Glass Art Department at the LSIADA. 1994
–theGlass Art Department Chairman at the LSIADA,
1996 – the Vice Rector for Research at the LAA. 20002015 – the Rector of the LNAA.Since 2015 – the head of
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the Western Scientific and Artistic Center of the National
Academy of Arts of Ukraine.The Chairman of the International symposia of blown glass in Lviv (1989, 1992,
1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2014). Participated in numerous solo and group exhibitions in Ukraine,
China, USA, France, Belgium, Israel, Poland, Russia,
Lithuania, Estonia, Latvia, Hungary, Holland, Denmark,
Finland, Norway.
Awards: 1989 – Silver Medal of USSR Academy of Arts;
2009 – Cavalry Cross of the Order of Merit of the Republic
of Poland; 2013 – Order of Prince Yaroslav the Wise,
V degree.
He has become the first representative of the international movement of studio glass in Ukraine. Works in the
field of glass art, constantly experiments, creates decors,
layers, original painting in glass – abstract, associative

and conventional landscape compositions. Original,
innovative steps in spatial sculpture and plastic arts are
also illustrative of him.
The creative activity ofAndriiBokotei in modern Ukrainian
blown glass – is a new stage and possibilities of figurative solution through various means of decoration,
shaping, plastics, etc. The artist works with this material
since 1970s till present. His artwork is full of search and
experiment. By penetrating into the depths of glass he
works as a sculptor, painter and graphic artist. An exceptional talent of the artist has revealed in the process
of going beyond thelimits of the applied art, where the
Ukrainian blown glass has been for a long time.
AndriiBokotei’s artworks are successfully exhibited in
the most prestigious museums and private galleries in
Ukraine and many countries worldwide,they have often

been the object of artistic debate and thinking of the
renowned art experts, critics, art dealers and others.
The audience meets the Master, whose works of art
capture with their original shape, technique of plastic
deformation of hot liquid glass, where both artist and art
material play, seemingly, equally important role, leaving
the final option of the creative process almost unknown
until the last minute,unpredictable. AndriiBokotei’s artworks have their own special philosophical aspect, with
clearly definedindividuality, with the author’s touch to the
issue of harmony, beauty and spiritual purity. After all,
thatwhat’s important to the artist and that what he says
ina mini interview presented below.
AndriiBokotei has opened an interesting space for the
viewer with his works of art, which encouraged the
active development of the audience thought.
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Дерево життя / Tree of Life
гутне скло / blown glass; 2016

Що спонукало Вас стати художником?
Потяг до мистецтва. Я з дитинства займався музикою і був солістом у дитячому хорі, згодом вчився на
диригентському відділі Хустського культосвітнього
технікуму, де після закінчення викладав у класі баяну. Проте малював я з тих часів, відколи себе пам’ятаю і цей процес тривав безперервно. Мої живописні
роботи мама обрамлювала і розвішувала на стінах.
Якось до батьків завітала делегація художників на
чолі з ректором ГенадіємЛєоновим, які в той час
розписували залізничний вокзал у м. Мукачеві.
Г. Лєонов побачив мої малюнки і сказав до батька,
що мені потрібно поступати у львівський інститут.
Що я і зробив.
Чому обрали саме цей мистецький жанр?
Закохався в гутне скло. Після закінчення ЛДІПДМ у
1965 р. мене залишили викладачем на кафедрі кераміки. 1972 р. з політичних міркувань я був звільнений
з роботи і довелось шукати способів заробляння на
життя. З групою моїх друзів — З. Флінтою,
Р. Петруком, О. Міньком, Ф. Черняком, С. Мартинюком — я займався оформленням громадських
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Крабова туманність / Crab Nebula
гутне скло / blown glass; 2017

споруд, переважно проектуванням і виконанням у
матеріалі світильників для ресторанів, кафе (Львів,
Тюмень, Харків), театрів (Житомир, Хмельницький,
Ужгород), санаторіїв (Трускавець) та ін. У зв’язку з
цим довелось працювати на скляних підприємствах і
вивчати техніку гутного скла. І тут почалося…
Звідки найчастіше черпаєте натхнення до творчості?
З природи.
Що для Вас є критеріями популярності (успіху,
слави, визнання)?
Невтомна праця.
Що вважаєте найціннішим у житті?
Родина і справжні друзі, яких небагато.
Ваш улюблений художник?
Роман Сельський, Карло Звіринський, Зіновій Флінта, Олег Мінько, Богдан Сойка, Роман Петрук.
Ваше хобі?
На це не вистачає часу.

What motivated you to become an artist?
Craving for art. I studied music since childhood and was
a soloist in the children’s choir, and later studied at the
conductor’s department of the Khust Cultural College,
where after the graduation I taught at the class of chromatic accordion. However I have been drawing since I
remember myself and this process lasted nonstop. My
mother put my paintings in the frames and hung them
on the walls. A delegation of artists headed by the rector
HenadiiLeonov, who painted the railway station in the
city of Mukachevo at that time, once visited my parents.
H. Leonov saw my paintings and said to my father, that I
need to enter the Lviv Institute. What I actually did.
Why did you choose this artistic genre?
I fell in love with blown glass. After I graduated from the
LSIADA in 1965 I was left as a lecturer at the Department of Ceramics. I was fired from work for political reasons in 1972 and had to find ways to make a living. With
a group of my friends – Z. Flinta, R. Petruk, O. Minko,
F. Cherniak, S. Martyniuk – I was engaged in decoration
of public buildings, mainly in the design and implementation in the material of lightings for restaurants, cafes

(Lviv, Tiumen, Kharkiv), theaters (Zhytomyr, Khmelnitskyi,
Uzhhorod), resorts (Truskavets), etc. I had to work at the
glass factories because of that and learn the technique
of blown glass. And then it began...
Wherefrom do you draw inspiration for creativity
most often?
From nature.
What are the criteria of popularity (success, fame,
recognition) for you?
Tireless work.
What do you believe to be most valuable in life?
Family and true friends, who are not numerous.
Who is your favorite artist?
Roman Selskyi, KarloZvirynskyi, ZenoviiFlinta, OlehMinko, BohdanSoika, Roman Petruk.
What is your hobby?
I lack time for that.
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ОЛЕСЬ ЗВІР
O l e s ▪ Z v i r

Катасрофа / Disaster
гутне скло / blown glass; 1989
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Люстра, м. Ханчжоу, Китай / Chandelier, Hangzhou, China; 2012
гутне скло / blown glass

Олесь Звір – художник-експериментатор, непересічний митець у галузі гутного скла, відомий педагог,
громадський діяч.
Народився 1953 р. у с. Нова Скварява, Жовківського р-ну, Львівської обл. Професійну освіту отримав
у Львівському училищі прикладного та декоративного мистецтва ім. І. Труша (1973), у Львівському
державному інституті прикладного та декоративного
мистецтва на відділі художнього скла (1981). Учителі
з фаху: А. Бокотей, М. Лозинський, Т. Драган,
Б. Галицький, В. Рижанков.
Завідувач кафедрою художнього скла Львівської
національної академії мистецтв, доцент (1997). Член
Національної спілки художників України (1995). Один
із засновників міжнародного товариства українських
художників «Доля» (м. Чикаго, США, 1989).
Учасник Міжнародних симпозіумів гутного скла у
Львові (1992–2016), міжнародних проектів та симпозіумів у Франції, Голландії, Польщі, Росії.
Нагороджений дипломом 1-ї обласної мистецької
премії ім. З. Флінти (1999); почесним дипломом НАМ
України «За вагомий внесок у розвиток мистецької

16  ▪ п е р с о н а л і ї ▪ p e r s o n a l i t i e s

освіти» (2006); Грамотою Міністерства освіти і науки
України (2001); Срібною медаллю НАМ України
(2011); Почесним диплом мера Львова за творчу та
педагогічну діяльність (2013).
Твори художника зберігаються у Львівському музеї
скла, Національному музеї ім. А. Шептицького у
Львові, Галереї українсько-американського товариства художників «Доля» (м. Чикаго, США), Міжнародному центрі скла (м. Ванн-ле-Шатель, Франція) та ін.
Персональні виставки в Україні (Львів, Дніпропетровськ) та за кордоном: Польща (Краків), Франція
(Нанс, Ванн-ле-Шатель), Китай (Усі, Шанхай, Пекін,
Ханчжоу).
Працює в архітектурному, монументально-декоративному й експериментально-студійному склі.
Олександр Звір є представником експериментальної
течії львівської школи художнього скла, художником
із власним стилем та емоційним насиченням. За духом та ідеєю, образністю, внутрішнім наповненням,
а також за майстерністю виконання його роботи пережиті та продумані, і саме тому важливі. Художника
цікавлять пошук та експерименти.

Чорно-біле і смугасте / Black and White and Striped
гутне скло / blown glass; 2010

В тумані / In the Fog
гутне скло / blown glass; 2005

Oles Zvir is an experimental artist, an outstanding artist
in the field of glassblowing, a well-known teacher, a
public person.
Born 1953 in the village of Nova Skvariava of Zhovkva
district, Lviv region.He received his professional education atLviv School of Applied and Decorative Arts named
after I. Trush (1973), at Lviv State Institute of Applied and
Decorative Arts at the Department of Glass Art (1981).
Teachers in the specialty: A. Bokotey, M. Lozynskyi,
T. Drahan, B. Halytskyi, V. Ryzhankov.
Head of the Chair of Glass Art of the Lviv National Academy of Arts, associate professor (1997). Member of the
National Union of Artists of Ukraine (1995). One of the
founders of international community of Ukrainian artists
«Fate» (Chicago, USA, 1989).
Participant of International Symposiums of Glassblowing
in Lviv (1992-2016), international projects and symposia
in France, Holland, Poland and Russia.
Awarded the diploma of the 1stregional artistic award
named after Z. Flinta (1999); honorary Diploma of
the National Academy of Sciences of Ukraine «For a
Significant Contribution to the Development of Artistic

Education» (2006); Diploma of the Ministry of Education
and Science of Ukraine (2001); Silver medal of the NAA
of Ukraine (2011); Honorary diploma of the Mayor of Lviv
for creative and pedagogical activity (2013).
Artist’s works are stored atLviv Museum of Glass,
National Museum named after A. Sheptytskyi in Lviv,
Galleries of the Ukrainian-American Society of Artists
«Fate» (Chicago, USA), International Glass Center
(Vannes-le-Chatel, France) and others.
Personal exhibitions in Ukraine (Lviv, Dnipropetrovsk) and abroad: Poland (Krakow), France (Nancy,
Vannes-le-Chatel), China (Wuxi, Shanghai, Beijing,
Hangzhou).
Works in architectural, monumental-decorative and
experimental-studio glass.
Oleksandr Zvir is a representative of experimental
field of Lvivschool of glass art, an artist with his own
style and emotional saturation. By spirit and idea,
imagery, internal filling as well as skillfulness his
worksare experienced and thought out, and that is
why they are important. The artist is interested in
search and experiments.
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де дехто вибиває свої знаки
різні…
/з глибини минулого/
замотані в біле...
з реготами
і
босими ногами
нові вступили в морок,
по той бік рами
чути регіт
їх

Що спонукало Вас стати художником?
…Три листочки, що їх заледве вітер рушив…
Подвір’я піску насипане,
дитя всміхалось у цеглянім мурі,
арки так всміхались,
там /зверху/
вітер
заледве
три
листочки рушив...
Чому обрали саме цей мистецький жанр?
Безвихідь… І саме – скло
Розчавило «бронзових»
ідолів комуністичного
бараку –
світлом –
чистотою –
незахищеністю
зітхнуло, задушене
власними руками привидіння
і–
стало воно людиною рожевою
в рожевий ряд тісний
і–
сліпотою по мурах до небесних
зацвіло широко
незатихаюче, як пульс, відлуння.

Яке місце художника в сучасному суспільстві?
(Тарнавського, 42
Підвал – оренда
Львів – UA)
У чиєму – ?
Мовчазно
поле
розкривалось,
засмоктуючи
воду і зерно.
З бездоння сумнівів
та й
посліду воронячого годувалось,
прозорою краплиною
в акваріумі
ніжність
розчинялась
й
лоскотним дотиком
її
луска
втішалась.

Що вважаєте найціннішим у житті?
Вірність – гладко ковзає сонце
невтомно в реальному світі,
повторно ковзає,
як брови на чиїмсь чолі
гладко округленому,
бо сонце в реальному світі
гладко округлює витинанки з паперу живі,
живі витинанки з паперу
і брови на чиїмсь чолі
а – може –
спалить колись сонце
витинанки з паперу.
І – брови на чиїмсь чолі,
дія по колу
(ніхто не бачив)
і
Небо з каміння
а – може –
Земля – то Небо,
і ми – серед каміння – Зірки –
біле мовчання –
а – може –
каміння – то ми,
дія по колу (ніхто не бачив),
блукають в мовчазному небі каміння й зірки.
Сучасне мистецтво – це…
Впорядкований /керований?/
Хаос,
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Кого вважаєте своїм вчителем?
Реальне життя,
Правдиві люди
Їх
Так
Багато!
Я – щур
мене забили на підлозі –
на горизонтальній площині
стихле тіло
лиш кілька ліній перетнуло,
то я – маленький щур
«який бридкий він…» –
тільки й пам’ятаю,
на горизонтальній площині,
прикритий клаптиком газети.

Чорне та червоне / Black and Red
гутне скло / blown glass; 1999

Ваше хобі?
Не є
Сади Семіраміди
Мрії…
Де
Ви?
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What made you become an artist?
... Three leaves, which were hardly movedby the wind...
The courtyard filled with sand;
The child was smiling in the brick wall,
The arches were smiling so
There / above /
Wind
Hardly
Moved
Threeleaves ...
Why did you choose this artistic genre?
The hopelessness ... And – theglass
Crushed “bronze”
idols of Communist
Barracks –
By Light –
By Purity –
By Insecurity
Sighed, choked
By own ghost hands
It has become a pink man
To the pink tight row
And –
With blindness on the walls to heaven
Bloom widely
unremitting, like pulse, echo.
What do you consider the most valuable in life?
Fidelity – the sun’s sliding smoothly
Tirelessly in the real world
Sliding again
Like eyebrows on someone’s head
Smoothly rounded
Because the sun is in the real world
Smoothly rounds the alive paper embroidery,
Alivepaper embroidery
And eyebrows on someone’s head
Maybe –
The sun will burn sometime
Paper embroidery.
And – eyebrows on someone’s head
Action in a circle
(Nobody saw)
And
The sky is made of stones
Maybe –
Earth is the Sky
And we are among the stones – Stars White silence –
Maybe –
Stones – we are
Action in a circle (nobody saw)
Stones and stars wandering in the silent sky.
Contemporary art is ...
Arranged / Managed? /
Chaos,

Where someoneselects his marks
Different ...
/ From the depths of the past /
Wrapped in white ...
With laughter
And
Bare feet
The new ones came into the dark
On the other side of the frame
Their
Laugh is heard
What is the place of an artist in modern society?
(42, Tarnavskyi Str.,
Basement – rent
Lviv – UA)
In whose – ?
Silently
Field
Opened up
Sucking
Water and grain.
From the bottom of the doubt
And
Raven’s heamwas fed,
Clear drop
In the aquarium
Tenderness
Dissolved
And
With a ticking touch
Her
Scales
Consoled
Who do you consider your teacher?
Real life
Honest people
They are
So
Many!
I am a rat
I was hit on the floor –
On the horizontal plane
A calmed down body
Only a few lines crossed
That is me- a little rat
“How ugly he is ...”
Only I remember
On a horizontal plane
Covered with a piece of paper.
What’s your hobby?
It is not
SemiramisGardens
Dreams ...
Where are
You?

Еротика / Erotica
гутне скло / blown glass; 1998
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орест принада

Різдвяна подорож/ Christmas Trip
гутне скло / blown glass; 2009

Дитячі ігри / Kids Games
гутне скло / blown glass; 2004

Orest Prynada is a well-known artist and pedagogue
and is one of vivid creative personalities in the field of
glass art.
He was born in 1965 in the City of Lviv. In 1985, he
graduated from the I. Trush Lviv College of Decorative
and Applied Arts. He trained in 1992 at Kent Institute
of Art & Design, Maidstone town, England (student
exchange program). In 1993, he graduated from Lviv
Institute of Applied and Decorative Art (today Lviv National Academy of Arts (LNAA)) with the specialty in glass
art. His pedagogues are M. Skybinskyi, T. Drahan, A.
Bokotey, O. Zvir, B. Halytskyi.
The Privat-docent of Glass Art Department of LNAA,
Member of the National Union of Artists of Ukraine. He
was awarded the Diploma of the Ministry of Education
and Science of Ukraine for his great contribution to the
development of artistic education.
The artist successfully implements his creative projects in the field of architectural and decorative glass.
His works have a laconic, graphic character. Among

them, there are nu-merous stained-glass compositions in architectural environments, which have their
conception and determine the level of architectural
glass of Ukraine nowadays.
Also, the creative heritage of the artist includes about a
hundred of art works, most of which became the decoration of museum and private collections of Ukraine,
Poland, France, Holland, Germany, China and Great Britain.
O. Prynada combines his active creative work with
pedagogical activities. As the pedagogue of many
years, artist with practical skills, he is an author of
many scientific and methodological works, courses of
study that are significant contribution to the educational
process of LNAA.
He as an author of the concepts and the curator of lots
of student projects and exhibitions focused on the development and search of creative potential in educational
and creative process as well. Exactly these projects
demonstrate new tendencies in the development of Lviv
School of Glass Art of the last decades.
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Орест Принада – відомий художник та педагог,
який є однією з яскравих творчих постатей у галузі
художнього скла.
Народився у 1965 році у м. Львові. У 1985 році закінчив Львівське училище прикладного та декоративного мистецтва ім. І. Труша. Стажувався у 1992 році
в Kent Institute of Art ; Design, м. Мейдстон, Англія
(програма обміну студентів). У 1993 році закінчив
Львівський інститут декоративно-прикладного
мистецтва (нині ЛНАМ) за спеціальністю художнє
скло. Педагоги: М. Скибінський, Т. Драган, А. Бокотей, О. Звір, Б. Галицький.
Приват-доцент кафедри художнього скла ЛНАМ, член
Національної спілки художників України. Нагороджений дипломом Міністерства освіти і науки України за
вагомий внесок у розвиток мистецької освіти.
Митець успішно реалізовує свої творчі проекти у
галузі архітектурного та художньо-декоративного скла. Його роботам притаманний лаконічний,
графічний характер. Серед переліку є численні

22  ▪ п е р с о н а л і ї ▪ p e r s o n a l i t i e s

вітражні композиції в архітектурних середовищах,
які мають концепцію та визначають рівень архітектурного скла України сьогодення.
Також доробок митця нараховує близько сотні
мистецьких творів, значна частина яких стала
окрасою музейних і приватних зібрань України,
Польщі, Франції, Голландії, Німеччини, Китаю,
Великої Британії.
Активну творчу працю О. Принада поєднує з
педагогічною. Як багатолітній педагог, митець з
практичними знаннями, він є автором багатьох науково-методичних праць, навчальних програм, які
є вагомим внеском у навчальний процес ЛНАМ.
Також він є автором концепцій і куратором численних студентських проектів та виставок, орієнтованих на розвиток і пошук творчого потенціалу
у навчально-творчому процесі. Саме ці проекти
демонструють нові тенденції розвитку львівської
школи художнього скла останніх десятиліть.
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Нескінченність / Infinity
вітраж / stained glass; 2001

Як починався Ваш творчий шлях?
Почав малювати у ранньому віці і з дитинства
запам’ятався татовий альбом з малюнками, в якому
він творив. Також бачив творчий шлях старшого
брата, який розпочав його першим. Все це і
створило особливу атмосферу. Потім була художня
студія, а за нею Львівське училище прикладного
мистецтва ім. І. Труша. Продовжив навчання на
кафедрі художнього скла у Львівському інституті
прикладного та декоративного мистецтва (нині
ЛНАМ), де і розпочалася активна творча діяльність.
Кого вважаєте своїм вчителем?
Моїми життєвими наставниками були і є мої батьки та
брат. Якщо йдеться про мистецьку школу, то велику
роль на початковому етапі відіграли такі відомі постаті,
як Микола Скибінський, Тарас Драган, Микола
Лозинський, а своїми фаховими наставниками
вважаю Андрія Бокотея, Олександра Звіра та Богдана
Галицького. Наразі моїм вчителем є мистецьке
середовище,  яке дає можливість не стояти на місці і
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завжди бути у пошуку все нових варіацій творчості.
Ваш улюблений художник?
Він живе в музеях світу.
Чому обрали саме цей жанр мистецтва?
Художнє скло обрав через різноманітність його
можливостей та експеримент. Це та прозора матерія,
у якій неможливо нічого приховати, і яка може стати
відкриттям глибин ідеї твору.
Що для Вас є критерієм успіху?
Палаючі очі спостерігачів за твоєю творчістю.
Яким повинно бути сучасне мистецтво?
Сучасне мистецтво має відображати світ, у якому ми
живемо.
Ваше хобі, музичні та літературні вподобання?
Подорожі. Дайвінг. Класична музика. Історична та
наукова література.

How did your creative career begin?
I started to paint at an early age and I remembered my
father’s portfolio with his drawings, when he created,
since my childhood. I saw the creative career of my older
brother, who had started it first, as well. All these things
formed a special atmosphere. Then, there was an art
studio, and after that - I. Trush Lviv College of Decorative
and Applied Arts. I continued my studies at Glass Art
Department of Lviv Institute of Applied and Decorative
Art (today Lviv National Academy of Arts (LNAA), where
my creative activities actually began.

search of all new variations of the creativity, is my teacher.

Who do you consider to be your teacher?
The mentors of my life were and are my parents and
my brother. If it is about the art school, the great role at
the initial level had such famous personalities as Mykola
Skybinskyi, Taras Drahan and Mykola Lozynskyi; and
I think that the mentors in my specialty are Andrii
Bokotey, Oleksandr Zvir and Bohdan Halytskyi. At the
moment, the art environment, which gives an
opportunity not to stay still and always to be in the

The criterion of success, what is this for you?
Sparkling eyes of the observers of your creativity.

Who is your favourite artist?
He is present in the museums of the world.
Why did you choose exactly this kind of art?
I chose the glass art because of the variety of its possibilities and because of an experiment. This is such a
transparent material, where it is impossible to hide anything, and which can become a discovery of the depths
of a work’s idea.

A contemporary art, what should it be?
The contemporary art must reflect the world, where we live.
What are your hobby, musical and literary preferences?
Travelling. Diving. Classical music. Historical and scientific literature.
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Зв’язок / Conection
гутне скло / blown glass; 2016
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АНДРІЙ ПЕТРОВСЬКИЙ
A n d r i y ▪ P e t ro v s k y i

Народився 1968 р. у Львові. Вищу художню освіту
здобув у Львівській національній академії мистецтв
(1993–1998) за спеціальністю образотворче та
декоративно-прикладне мистецтво (художник скла).
Вчителі з фаху: А. Бокотей, О. Звір, Д. Вруський. З
1996 р. член Національної спілки художників України.
Старший викладач кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв.
Андрій Петровський належить до генерації львівських художників скла, яка особливо активно завойовує позиції в сучасному мистецькому процесі. Від
часу закінчення 1998 р. профільної кафедри художнього скла, Андрій Петровський розбудовує свою
творчу програму в широкому діапазоні прикладних
і станкових форм. Художник бере активну участь у
численних виставках і симпозіумах в Україні та за
кордоном (Австрії, Бельгії, Голландії, Італії, Канаді,
Німеччині, Польщі, Словенії, Франції, Швейцарії).
Йому притаманний пошук адекватних техніко-виражальних засобів навіть для ужиткових виробів.
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Зокрема, вчитель Андрія Петровського професор
Андрій Бокотей зауважує асоціативну палітру його
творів та численні технологічні новації, завдяки яким
митець не лише досягає несподіваної комбінації фактур і кольору, він ніби режисує дотичний до кожної
композиції простір. Пластичне вирішення найрізноманітніших завдань, які він ставить перед собою в
царині художнього скла, є для нього найважливішим.
Засобом матеріалізації творчих ідей і проектів є
також вишукана кольорова гама творів. І все ж таки
пластичність залишається для Андрія Петровського
універсальним інструментом пошуку сучасної форми
художнього скла
У передмові до каталогу творів художника професор
І. Голод зазначив: «Андрій Петровський, як талановитий і самобутній художник, є здібним і оригінальним композитором поліфонічних властивостей гутного скла, майстром композицій, який вільно рухається
у просторі власних творчих ідей і художньо-образних
інспірацій».

Born in 1968 in Lviv. Got higher artistic education in Lviv
National Academy of Arts (1993-1998), majoring in «Fine
and applied arts» («Glass Artist»). Teachers in  specialty:
A. Bokotei, O. Zvir, D. Vruskyi. He is the representative
of a young generation of  Lviv artists, which is particularly
active in gaining positions in contemporary art during
the recent decade. Since graduating specialized
department of art glass in 1998 Andrii Petrovskyi has
been developing his creative approach in a wide range
of applied and easel forms. He has propensity for search
for adequate technical and expressive means even
for applied products. Associative palette of his works
is supported by numerous technological innovations,
through which both an unexpected combination of
textures and colors is achieved and also tangent space
to each composition «is being directed». During his
creative activities the artist proved himself as  an  active
participant of  art projects in  Ukraine and abroad. Works
of Andrii Petrovskyi represent Lviv School of glass at
numerous exhibitions and symposiums. Artist’s plans
and ideas were appreciated by critics and audience
in Austria, Belgium, Holland, Italy, Canada, Germany,
Poland, Slovenia, France, and Switzerland. Member of  
the National Union of Artists of Ukraine (since 1996).
Senior lecturer at the Glass Art Department at Lviv
National Academy of Arts. His work is, above all, plastic
solution for a variety of tasks he sets himself in the field
of art glass. This important means of materialization
of artist’s creative ideas and projects goes along with
a refined color palette of works. Yet, plasticity is a
universal «tool» of search for modern art glass form for
Andrii Petrovskyi.  He  often uses ancient examples of
shaping well known and established in the world artistic
practice, using proportions, mass, silhouette lines of  a  
marble sculpture, amphora, cylix, rhyton... But he never
fails to direct imitation, which could lead to replication.
Andrii Petrovskyi, as a talented and distinctive artist, is a
gifted and original «composer» of  polyphonic features of  
blown glass, master of compositions, who freely moves
in the space of his own creative ideas and artistic and
imaginative inspirations.

Життя 1 / Life 1
гутне скло / blown glass; 2015

Без назви / Untitled
гутне скло / blown glass; 2015
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Вікінги / The Vikings
гутне скло / blown glass; 2015
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Лавка / Bench
гутне скло / blown glass; 2015
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Подих вітру / Breath of Wind
гутне скло / blown glass; 2016

Як починався Ваш творчий шлях?
1989 р. почав працювати учнем у майстерні ЛДІПДМ.
Гутної справи мене навчали такі майстри-художники,
як Д. Вруський, Р. Жук, О. Гера.
1992 р. – перша виставка в Національному музеї у
Львові «Весна-92».
Кого вважаєте своїм вчителем?
Вчителів із фаху є двоє: А. Бокотей та О. Звір – із
моменту вступу до академії і досі.
У чому роль художника ХХІ сторіччя?
На мою думку, роль художника не тільки в ХХІ
сторіччі, а й завжди, полягала в тому, щоб творити,
працювати, доносити до публіки все, про що
хочеться розповісти.
Чим для Вас є творчість?
Творчість – чудний процес із простою назвою життя.
Живеш, переживаєш, тішишся, плачеш, радієш,
сумуєш – твориш. І навпаки: твориш – живеш –
отримуєш задоволення.
Що вважаєте найціннішим у житті?
Слова з пісні «серце – коханій, Богу – душа» мають
неабияке значення для мене. Правдивість і чесність
передусім із самим собою та зі всіма – бо це життя,
яке і є творчістю.
На Вашу думку, сучасне мистецтво – це…
Якщо йдеться про «сучарт», то не надаю йому
жодного значення. Не розділяю мистецтво на
сучасне й несучасне, аби було справжнє…
Ваше хобі?
Мені дуже поталанило, моє хобі – це скло, а скло –
це і творчість, і життя, і робота.
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How did your creative path begin?
1989 – I came to work at the studio of LSI FAA as a
student. I was taught glassblowing by such master
artists as D. Vruskyi, R. Zhuk, O. Hera. 1992 – The first
exhibition at the National Museum «Spring 92».
Who do you consider your teacher to be?
Teachers in specialty – A. Bokotey, O. Zvir – since entrance till now.
What is the main role of an artist in the XXI century?
I think the role of an artist not only in the ХХІ century, but
always, was and is to create, work, and communicate to
the public whatever you want to tell.
What is artwork for you?
Artwork is a wonderful process called simply – life. You
live, experience, rejoice, cry, feel joy, and feel sad – you
create. And vice versa, create – live – enjoy.
What do you consider the most valuable in life?
Words of the song: «... heart – to beloved, soul – to
God» – are important for me. Truthfulness and honesty
first of all to myself and to all – because it is life, and it is,
in turn, artwork.
Contemporary art, in your opinion, is ...
If you mean «modern art» then it has no meaning for
me. I do not divide real art into modern and not modern,
provided it is real...
What are your hobbies?
I am very fortunate, my hobby is glass, and glass is
artwork and life and work.
Мелодія Японії / Japanese Melody
гутне скло / blown glass; 2016
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Килимок / Carpet
спікання / kilnforming; 2010

ОСТАП ІВАНИШИН
O s t a p ▪ I v a n y s h y n

Баланс / Balance
спікання / kilnforming; 2010
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Народився 1985 р. у м. Львів.
Навчався у Львівському державному коледжі прикладного та декоративного мистецтва ім. І. Труша
(2004); у Львівській національній академії мистецтв
(2010) у майстерні професора А. Бокотея.
Учасник регіональних та міжнародних живописних
пленерів та виставок.
У техніці ф’юзингу працює з 2008 р. Під час роботи
над твором автор експериментує з фактурою і пластикою матеріалу. Це дає йому певну свободу руху,
динаміку й вільний вияв власних ідей. Сам матеріал
(скло) підказує йому хід дій та образне вирішення
ідеї. Твори цього митця – це час, кристалізований
у просторі, у прозорості чи відблиску, кольорі чи
фактурі, у легкій димці скла чи тріщині його текстури,
поліруванні чи шліфуванні. Їх можна сміливо назвати
живописними, скло лише посилює ту багатошаровість живопису, відкриває інший простір, зокрема й
той, у якому перебуває глядач.
Також працює в царині художнього дерева.

He was born in 1985 in Lviv. Studied at the I. Trush
Lviv State College of Applied and Decorative Arts
(2004), at the Lviv National Academy of Arts (2010)
at the workshop of Professor A. A. Bokotey. He is a
participant in regional and international plein airs in
painting and exhibitions.
He has been working in a fusing technique since
2008. While working on his piece of art, the author
experiments with the texture and plastics features of
the material. This gives him some mobility, dynamics
and free expression of his own ideas. Material
itself (glass) suggests him the course of action and
figurative solution of the idea. O. Ivanyshyn’s works
are the time crystallized in space, in transparency
or glare, in color or in texture, in the blur of glass or
in the crack of its texture, filing or polishing. They
can safely be called pictorial, glass only enhances
that multilayer peculiarity of painting, opens another
space, including the one where the viewer is.
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Структури простору / Space Structures
спікання / kilnforming; 2010

Як починався Ваш творчий шлях?
Гадаю, творчий шлях у сім’ї батька-художника й мами-музиканта починається від народження.
Навчання в середній школі не дуже спонукало до
творчості, тому я «втік» до коледжу. Перш ніж навчився
«тримати пензля» в руках, я вправлявся у фотографії.
Намагався спіймати цікавий момент, знайти оригінальний ракурс… Це виховувало в мені відчуття композиції
та власного смаку. Потім почав різьбити по дереву,
що дало мені практичні навики роботи з матеріалом,
інструментом, а також відчуття пластики. В академії
навчили вільно втілювати творчі ідеї і на папері, і у склі.
Саме там я почав робити перші осмислені роботи, які
повністю розкривали мій характер.
Чому обрали саме цей жанр мистецтва?
Люблю експериментувати і ні від чого не залежати!

36  ▪ п е р с о н а л і ї ▪ p e r s o n a l i t i e s

Коли береш до рук кілька листочків кольорового скла,
то вони самі підказують, що можна зробити: поєднуєш,
зіставляєш, ріжеш, спікаєш. Потім пиляєш, свердлиш,
шліфуєш і – знову в піч… Безкінечний ланцюжок творчого процесу, який, власне, і приносить найбільше задоволення. І навіть невдалий результат може підштовхнути до нових несподіваних ідей. Головне – надовго не
перериватись…
Кого вважаєте своїм учителем?
На кожному етапі це інша людина, і не обов’язково
митець. Стефан Костирко навчив сміливості і водночас чуттєвості в роботі з аквареллю. Творчість Піта
Мондріана – зваженості, стриманості, уваги до нюансу.
Стів Іммерман (американський хірург, що почав займатися термоформажем) розкрив мені секрети технічних
прийомів, які розширили мої можливості, додали якості

до моїх робіт. Дружина Олена допомогла позбутися
ментальних рамок усталених композиційних рішень,
втілити ефект несподіванки.
Яку музику слухаєте? Що читаєте? Чим цікавитесь?
Люблю легку музику. І байдуже, чи це класика, чи
сучасна електроніка. Але щоразу, коли беру зі собою
навушники – так і не користуюся ними, бо не можу почуватися відокремленим від середовища. Книжка або
фільм – це розкіш.
Люблю гори, велосипед, сноуборд.
Що вважаєте найціннішим у житті?
Можливість творити та плекати.
Яким має бути сучасне мистецтво?
Мистецтво проявляє людські якості, що не підвладні

часу. Насамперед це свобода. Можуть змінюватися
тенденції, мода; розвиток технологій також має сильний вплив на форму мистецтва. Важливо, щоб митець
при цьому не втратив зв’язку з істинним джерелом
його творчості.
Ваше джерело натхнення?
Творчість – це безперервний процес, це спосіб мислення, який підживлюється матеріальним втіленням
своїх ідей. А результат, своєю чергою, провокує нову
хвилю задумів.
Збрешу, якщо скажу, що мене надихають найближчі.
Дуже люблю сім’ю, але це велика відповідальність
і щоденні клопоти, які не дають розвинути творчу
діяльність на повну силу. З іншого боку, що може
надихати більше, ніж позитивна реакція твоїх рідних
на те, що ти робиш.
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Об’єкт 1 / Object 1
спікання / kilnforming; 2012

How did your creative path begin?
I think the creative path in the family of the father-artist and
the mother-musician begins from the very birth.
Studying at secondary school was not very encouraging
for creativity, so I «fled» to college. Before I learned how
to «hold the brush» in my hands, I was practicing in
photography. I tried to capture an interesting moment, find
an original angle ... It fostered a sense of composition and
taste in me. Then I started carving in the wood, which gave
me practical skills in working with the material, the tool, and
the feeling of plasticity. Studying at the Academy made it
possible to materialize creative ideas freely, both on paper
and in glass. There I began to create the first conscious
works that fully revealed my nature.
Whom you consider your teacher?
It is a different person at each stage, and not necessarily –
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Об’єкт 2 / Object 2
спікання / kilnforming; 2012

the artist. Kostyrko Stefan Ivanovych taught me courage and,
at the same time, sensuality in working with watercolors. The
creative work of Piet Mondriaan – reasonableness, restraint,
attention to the nuance. Steve Immerman (an American
surgeon who started dealing with thermoforming) revealed to
me the secrets of techniques that expanded my capabilities,
added quality to my works. My wife Olena helped me to
get rid of the mental limits of the established composition
formula, bring a surprise effect to life.
Why did you choose this genre of art?
I love to experiment and to not to depend on something!
When you take a few sheets of colored glass in your
hands, they themselves suggest you what you can do:
you combine, match, cut, sinter. Then you saw, drill, polish
and again into the oven ... The endless chain of creative
process, which, in fact, brings the most pleasure. And,

even an unsuccessful result may push to new unexpected
ideas. The main thing is not to stop for a long time...
What kind of music do you listen to? What do you
read? What are you interested in?
I love light music. And it does not matter whether it’s
classical or modern electronics. However, whenever I take
headphones with me – and when I use them, since I can’t
feel isolated from the environment. A book or a movie is a
luxury. I love mountains, a bike, a snowboard.
What do you consider the most valuable in life?
I consider the most valuable in life to be able to create and
cherish.
What should contemporary art be like?
The art shows such human qualities that are not subject

to time. This is, above all, freedom. Trends, fashion can
change; the development of technology also has a strong
influence on the form of art. It is important that this being
said the artist does not become out of touch with the true
source of his creative work.
What is your source of inspiration?
Creativity is a continuous process, a way of thinking, which
is fueled by the tangible embodiment of your ideas. And the
result, in turn, provokes a new wave of intentions.
I will be dishonest if I say that the people, who inspire me,
are my closest ones. I love my family very much, but it is a
big responsibility and everyday troubles that do not allow
developing creative activity to the full extent. On the other
hand - what can inspire more than the positive reaction of
your relatives to what you do.
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ЕВЕЛІНА ТРИНЦОЛИН
E v e l i n a ▪ Tr y n c o l y n

Тринцолин Евеліна Володимирівна (народилася
01.08.1986 р., смт Рожнятів) – українська художниця. Працює у галузі художнього скла та ленд-арту.
Окрім того, займається галерейною справою (директор арт-салону «Велес»). Випускниця Львівської
національної академії мистецтв (кафедра художнього
скла, 2010), клас А. Бокотея. Виставковою діяльністю займається з 2005 р., багаторазовий учасник
всеукраїнських і міжнародних виставок, пленерів та
симпозіумів, у 2012–2015 рр. відбулися три персоналії. Роботи перебувають у приватних колекціях
України, Люксембургу, Китаю, Австрії та США.

Evelina Tryntsolyn (born on August 01, 1986 in Rozhniativ urban-type settlement) is a Ukrainian artist. She
works in the field of glass art and land art. She is also
involved in gallery business – she is a director of Veles
Art Salon. She is a graduate of Lviv National Academy
of Arts (Department of Glass Art, 2010), class of
A. Bokotey.   She carries out exhibition activities since
2005; she is a multiple participant of all-Ukrainian and
international exhibitions, plein-airs and symposiums.
In 2012-2015 three solo exhibitions took place. Her
art works are in private collections of Ukraine, Luxembourg, China, Austria and the USA.

Океанія / Oceania
гутне скло / blown glass; 2017
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Як починався Ваш творчий шлях?
Мені пощастило народитися у творчій сім’ї. Змалечку
оглядала різну мистецьку літературу, слухала «дорослу» музику, батьки прищепили мені мистецький
смак та естетичні відчуття, а основними забавками
були папір, ножиці, фарби. На уроці світової історії у школі, коли ми проходили мистецький розділ,
вчителька дозволяла мені провести урок замість неї,
і я намагалася «закохати» в мистецтво всіх – така
собі мистецька глобалізація. Усі предмети в школі
давалися легко, тож могла опанувати будь-який фах,
але внутрішній світ прагнув вийти з моєї уяви в матеріал, тому три роки праці, щоб поступити до ЛНАМ,
шість років навчання, і невпинна праця над собою.
Навчання дало мені можливість відчувати матеріал,
навчило мислити.
Кого вважаєте своїм вчителем?
І досі залишається моїм вчителем  батько В. Тринцолин. Також творчими наставниками вважаю всіх
своїх викладачів. Для мене прикладом є творчість
професора А. Бокотея.
Де шукаєте інспірації?
У спокої, наодинці зі собою та власними думками.
Чия думка щодо творчості для Вас є найважливішою?
Щодо моєї творчості, то найважливішою є думка
мого батька, бо вона не є лукавою, я від нього чую
«здорову» критику. Також думки художників, творчість яких я ціную і люблю.
Яким повинно бути сучасне мистецтво?
Як на мене, у мистецтві немає слова «повинно».
Мистецтво – це свобода духу, чистота думки, емоція,
причому не важливо, яка вона.
Чим би Ви займались, якби не стали художником?
Я б стала… можливо, хірургом або архітектором,
мандрівником… Люблю світ і себе в ньому.

Океанія / Oceania
гутне скло / blown glass; 2017
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Ваше хобі, музичні та літературні вподобання?
Моїми хобі є живопис і галерейна справа, що займає
зараз 70% часу. Люблю мандрівки, нещодавно стала
на лижі, цього року буде сноуборд,  музика різнопланова (класика, джаз, блюз, рок, електронна), але все
слухаю вибірково. Інколи з цілого музичного альбому
може сподобатися й потрапити в мій плейлист лише
одна композиція. Щодо літератури, то в мене зараз
під подушкою дві книжки: «Сніданок у Сотбіс» Філіпа
Гука та «На піку століття. Сповідь одержимої мистецтвом» Пеґґі Ґуґґенгайм. Нещодавно прочитала
роман Айн Ренд «Джерело».
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Океанія / Oceania
гутне скло / blown glass; 2017

How did your creative career begin?
I was lucky to be born in a creative family. Since childhood,
I examined different sources of artistic literature, listened
to “adult” music, my parents instilled in me an artistic taste
and aesthetic feelings; my main entertainment was paper,
scissors and paints. In World History class at school, when
we studied the art section, a teacher allowed me to give a
lesson instead of her, and I tried everybody to make fall in
love with art – a sort of an artistic globalization. All subjects
in school were easy for me, so I could learn any profession,
but the inner world sought to get out of my imagination
into material.Therefore – three years of efforts to enter Lviv
National Academy of Arts, six years of study, and tireless
work on myself. My studies gave me an opportunity to feel
the material, taught me to think.
Whom do you consider to be your teacher?
My father, V. Tryntsolyn, was and still remains to be
my teacher. I also consider all my teachers to be my
creative mentors. Creative activity of A. Bokotey is an
example for me.
Where do you look for inspiration?
In peace, alone with myself and my own thoughts.
Whose opinion concerning your creative activity is
the most important for you?
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Об’єкт / Object
гутне скло / blown glass; 2013

As for my creative activity, the most important opinion
is my father’s. It is not sly; he always expresses valid
criticism. This also applies to the opinions of the artists
whose creativity I appreciate and love.
What should contemporary art be like?
As for me, there is no word “should” in art. Art is
freedom of spirit, purity of thought, an emotion, and no
matter which one.
What would You do if you didn’t become an artist?
I would be... perhaps I would be a surgeon or an architect, or a traveler... I love the world and myself in it.
What is your hobby? What are your musical and
literary preferences?
My hobby is painting and gallery business, which now
takes 70% of my time. I love travelling. I have recently
learned to ski; this year it will be snowboarding. As for
music – it is multi-faceted (classical, jazz, blues, rock,
electronic), but I listen everything selectively. Sometimes
only one song from a whole music album can be liked
and included into my playlist. As for literature, now I have
two books under my pillow: “Breakfast at Sotheby’s” by
Philip Hook and “Out of This Century: Confessions of an
Art Addict” by Peggy Guggenheim. Recently I have
read a novel “The Fountainhead” by Ayn Rand.
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ОЛЬГА ТУРЕЦЬКА
O l g a ▪ Tu re t s k a

Народилась 1984 р. у Львові. Закінчила кафедру
художнього скла ЛНАМ. З 2009 р. бере участь у
групових та персональних виставок у Львові, Києві,
Харкові, Одесі, Нью-Йорку (США), Казімєжі Дольному (Польща). Учасник 10 Міжнародного симпозіуму
гутного скла у Львові.

Тарілка / Plate
спікання / kilnforming
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Born in Lviv in 1984. Graduated from the Glass Art
Department of the Lviv National Academy of Arts.  Participated in the personal and group exhibitions in Lviv,
Kyiv, Kharkiv, New York (USA), Lazimierz Dolny (Poland).
Participant of the 10 International Blown Glass Symposiums in Lviv (2016).

Тарілка / Plate
спікання / kilnforming

Як починався Ваш творчий шлях?
Я виросла в родині митців, тому ще з дитинства хотіла бути саме художником. Наслідувала своїх батьків,
багато малювала і планувала займатись малярством.
Але протягом навчання в Академії мистецтв на кафедрі художнього скла почала робити свої перші творчі
експерименти зі склом. І цей матеріал мене захопив
повністю. Тож після закінчення академії я продовжила працювати зі склом і ця історія вже триває десять
років).

ють у своїх роботах все багатство кольору у склі.
Мені подобаються такі художники: David Patchen, Mel
Munsen, Shay Salehi, Dale Chihuly. Вони всі дуже різні,
але люблять колір.
На мою думку, роботи художників вражають тільки
тоді, коли бачиш їх на власні очі. Мені вдалося побувати у Венеції на острові Мурано, де можна побачити справді дивовижні роботи. Також надзвичайно
цікавий музей скла у США – Corning Glass Museum,
він залишив незабутні враження.

Кого вважаєте своїм вчителем?
Моїми першими вчителями були батьки, а в Академії
мистецтв викладачі, серед них: О. Звір, А. Петровський, Ф. Черняк, О. Принада, О. Шевченко. Всі
вони допомогли здобути освіту. Особлива подяка
Олесю Звіру, він був моїм дипломним керівником.

Чому обрали саме цей жанр мистецтва?
Я зростала серед фарб і пензликів, тому мріяла теж
стати художницею. Тож вступила спершу в коледж
ЛДКДУМ ім. Труша на відділ розпису, де ми вивчали
всі техніки монументального мистецтва. Саме тоді я
вперше познайомилась з вітражем. Після коледжу
вирішила вступати до Академії мистецтв на кафедру
художнього скла, бо скло серед іншого мене найбільше цікавило.
Я завжди була зачарована вітражами, гутне скло

Ваш улюблений художник?
Складно обрати когось одного. Я обожнюю колір,
тому мене захоплюють роботи тих митців, які показу-
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фрагмент Єва / fragment Eve
спікання / kilnforming; 2017

для мене було дивом. Мій батько колекціонує різні
антикварні речі, тому в нас вдома було безліч
всіляких красивих предметів: вази, келихи, скляні
скульптури. Також я була захоплена венеційським
склом. І у батька є величезна бібліотека книг про
мистецтво, де я знаходила цікавий матеріал для
себе. Мабуть, все те середовище, у якому я зростала та все, що бачила навколо, якраз формувало мої смаки, уподобання та любов до мистецтва
і скла.
Що для Вас є критерієм успіху?
Для мене головне самореалізація і можливість
робити те, що любиш, проявляти свій потенціал. Не
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можна ставити ціль бути успішним, потрібно вдосконалювати свої вміння, розкривати свої таланти,
бо успіх, це як наслідок проведеної роботи, яку
оцінили інші. Також вважаю, що слава або зароблені мільйони не є успіхом, адже це може бути
тимчасовим явищем, як мильна бульбашка, яка
утворюється внаслідок маркетингових технологій. Для досягнення успіху важливо залишатись
цілісним, бути собою, йти власним шляхом і весь
час розвиватись та вдосконалюватись. Світ цінує
особистості.
Яким повинно бути сучасне мистецтво?
Для мене сучасне мистецтво – це індустрія, одна із

ланок інвестицій. Заможним людям потрібно вкладати гроші і тоді куратори галерей сучасного мистецтва
пропонують їм своїх художників.
В сучасному мистецтві є багато порожнього і накручених цін заради майбутньої вигоди. Але є й дуже цікаві художники, які створюють справді геніальні речі.
На мою думку, основне в сучасному мистецтві стирати межі про те, яким має бути мистецтво, тут головне зміст, ідея. Але вона має бути бездоганно виконана, бо це не ода прекрасному, це скоріше дзеркало
сучасного суспільства. В наш час все можна назвати
мистецтвом, але найважливіший меседж сучасного
мистецтва – бути влучним, актуальним, бездоганно
виконаним в потрібному місці та потрібний час.

Ваше хобі, музичні та літературні вподобання?
Є такий вислів: «Найкращий відпочинок – це зміна
діяльності». Я люблю усі види мистецтва, тому, коли
не працюю зі склом, можу малювати, займатись
каліграфією, робити прикраси чи ще щось. Я просто
переключаюсь на іншу роботу. Також дуже люблю
подорожувати і проводити час із сім’єю.
Музику слухаю дуже різну, залежно від настрою.
В художній літературі віддаю перевагу сучасним
українським і закордонним авторам. Часом, коли маю
можливість, слухаю аудіокниги світових класиків, також люблю читати нон-фікшин або щось з психології
чи філософії.
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How did your creative career begin?
I grew up in the family of the artists, so I wanted to be
exactly a painter since my childhood. I followed my
parents, painted much and planned to do painting. But
during my studies at the Academy of Arts at Glass Art
Department I began to do my first experiments with
glass. And this material took me completely. Therefore,
after graduating from the Academy, I continued working
with glass, and this story has been lasting for ten years
already).
Who do you consider to be your teacher?
My first teachers were my parents, and at the Academy of
Arts, the teachers, among which are: O. Zvir, A. Petrovskyi,
F. Cherniak, O. Prynada and O. Shevchenko. All they
helped me to obtain education. My special thanks to Oles
Zvir; he was the director of my diploma.
Who is your favourite artist?
It is difficult to choose a one. I adore the colour that is
why I am fond of the works of the artists, who show in
their works all the richness of colour in the glass.
I like such the artist as David Patchen, Mel Munsen,
Shay Salehi, Dale Chihuly. All of them are rather different,
but they love the colour.
To my mind, the works of the artists impress only, if you
see them with your own eyes. I was managed to visit
Venice on the island of Murano, where it is possible
to se really amazing works. There is also an extremely
interesting museum of glass in the USA – Corning Glass
Museum; I have got an unforgettable experience after
this.
Why did you choose exactly this kind of art?
I was growing up surrounded by paints and brushes, so
I also dreamt to become a painter. That is why I entered
first I. Trush Lviv State College of Decorative and Applied
Arts at the Faculty of Decorative Painting, where we
studied all the techniques of monumental art. Exactly then
I learned the stained glass. After the College, I decided
to enter the Academy of Arts at Glass Art Department,
because the glass interested me most of all.
I was always fascinated by stained glass; the blown
glass was for me a kind of wonder. My father is a collector of various antique things that is why there were
numerous beautiful items: vases, glasses, glass sculptures at home. I was fond of Venice glass as well. And
my father has a great library with the books about art,
where I found interesting information for me. Perhaps,

that entire environment, in which I was growing up, and
all those things, I observed around, formed my tastes,
preferences and love for the art and glass.
The criterion of success, what is this for you?
For me, the main thing is self-realization and an opportunity to do what you like, to show the potential. You
cannot just have the aim to be successful, it is necessary
to improve your skills, disclose your talents, because
the success is the result of the work done, which was
appreciated by other people. I also consider that the
glory or millions earned are not the success, because
these things can be a temporary phenomenon, like a
soap bubble, which forms as a consequence of market
technologies. To become successful, it is sufficient to
stay integral, to be yourself, follow your own way and
constantly develop and improve yourself. The world
estimated the individualities.
A contemporary art, what should it be?
As for me, the contemporary art is an industry, an element of investments. Rich people have to invest money,
and then the curators of contemporary art galleries offer
them their artists.
In modern art, there are lots of empty things and excessive prices for the future benefit. But there are very
interesting artists as well, who create really genial things.
In my opinion, the main point in the contemporary art
is to liquidate the borders of the opinion, what the art
should be; here, the principal thing is in the content,
idea. But it should be performed perfectly, because it is
not an ode on something beautiful; this is rather a mirror
of the modern society. Nowadays, everything could be
called art, but the most important message of contemporary art is to be keen, actual, perfectly done in the
right place at the right time.
What are your hobby, musical and literary preferences?
There is such a statement: “The best relax is the change
of activity.” I like all kind of art, so, when I do not work
with glass, I can paint, do calligraphy, make bijoux and
something else. I just shift my focus on another work. I
also like travelling and spending my time with the family.
I listen to very different music; it depends on my mood.
In fiction, I prefer modern Ukrainian and foreign authors.
Sometimes, as I have a possibility, I listen to audiobooks
of world classics, I like reading non-fiction and some
books in psychology and philosophy as well.

Бережи своє / Take Care of Yourself
спікання / kilnforming; 2014
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П А Н О Р А М А ▪▪▪▪▪▪▪▪

VIEW▪OF▪LVIV▪▪▪▪▪▪

Л Ь В І В С Ь КО ГО ▪▪▪▪▪

BLOWN▪GLASS▪ART▪

Г У Т Н И Ц Т В А ▪▪▪▪▪▪▪

AT ▪ T H E ▪ T U R N ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

М Е Ж І ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

O F ▪ T H E ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Х Х – Х Х І ▪ С Т ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

2 1 ▪ C E N T U R Y ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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МІ ЖНАРОДНІ▪▪▪▪▪▪

I N T E R N AT I O N A L▪▪▪

К А Ф Е Д РА ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

G L A S S ▪ A R T ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

СИМПОЗІУМИ▪▪▪▪▪▪

B L O W N ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

ХУДОЖНЬОГО▪СК ЛА▪

DEPARTMENT▪AT▪▪▪

Г У Т Н О Г О ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

G L A S S ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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L V I V ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

С К Л А ▪У ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

SYMPOSIUMS▪IN▪▪▪

НАЦІОНА ЛЬНІЙ▪▪▪▪

N A T I O N A L ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Л Ь В О В І ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

L V I V ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

А К А Д Е М І Ї ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

A C A D E M Y ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

1 9 8 9 – 2 0 1 9 ▪▪▪▪▪▪▪

1 9 8 9 - 2 0 1 9 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

М И С Т Е Ц Т В ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

O F ▪ A R T S ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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Б А Л Т І Й С Ь К Е ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

B A L T I C ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

У К РА Ї Н С Ь К И Й ▪▪▪▪▪

U K R A I N I A N ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

С К Л О ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

G L A S S ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

К УЛ ЬТ У Р Н И Й▪▪▪▪▪▪

C U LT U R A L ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Д І А Л О Г ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

D I A LO G U E ▪O F ▪▪▪▪▪

Ф О Н Д ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

F O U N DAT I O N▪▪▪▪▪▪

В І Т Р У ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

W I N D ▪ A N D ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

І Н С Т И Т У Ц І Я ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

I N S T I T U T I O N ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

З ▪ Д О Щ Е М ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

R A I N ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

МОЖЛИВОСТЕЙ▪▪▪▪▪

OF▪OPPORTUNITIES
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У другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. левова
частка досягнень у царині художнього скла України
належить художникам-склярам самобутньої львівської школи декоративно-прикладного мистецтва,
що впродовж ХХ ст. формувалась на багатих традиціях народного мистецтва цього краю, всотуючи
надбання національної культури та досягнення європейських професійних митців. Завдяки львівським
митцям-склодувам українське гутництво отримало
потужний поштовх до розвитку [1].
Саме на Львівщині у 1950–1980-х рр. старовинне
мистецтво гутного скла  вибухає новими творчими
знахідками. Зокрема, відновлюється спосіб вільного
формування виробів із розплавленої скляної маси за
допомогою склодувної трубки безпосередньо біля
скловарної печі.

In the second half of the 20th – the beginning of the 21st
century the lion’s share of achievements in the field of
art glass in Ukraine belonged to artists-glaziers of the
original Lviv school of arts and crafts that during the 20th
century formed on the rich traditions of folk art of this
region, absorbing the heritage of national culture and
achievements of European professional artists. Thanks
to Lviv glassblowing artists, Ukrainian glassmaking
received a powerful impetus to development[1].
It was in Lviv region of the 1950’s-1980’s that the ancient
art of blown glass exploded with new creative discoveries.
In particular, there was a revival of the method of the free
formation of products from molten glass mass by means
of blowing with tubes directly at the furnace.
Glass, like gold, is tried by fire. Mass of molten glass
brought to a temperature 1200-15000C, behaves like
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Скло, як і золото, випробовують вогнем. Розплавлена маса скла, доведена до температури 1200 –  
15000С, поводиться як гарячий кінь, що намагається
скинути із сідла свого вершника. Гутник у лічені хвилини мусить приборкати цього дикого скакуна. Гуту
також можна порівняти з музичним інструментом,
на якому можуть грати лише віртуози. Вона важка
й вибаглива. Вона чутливо та швидко реагує на
виконавця: між митцем і матеріалом відбувається постійний обмін почуттями та емоціями, у процесі якого
примхливе скло нерідко нав’язує склодуву свою
волю. Потрібна велика майстерність, щоб обернути
забаганки матеріалу на переваги мистецького твору.
Цілком справедливим видається твердження, що
«…львівське художнє скло – на кшталт венеційського Мурано, й немає шкали, щоб визначити – яке з
них якісно вище: і перше, і друге зближують крила
традицій» [2].
На зламі ХХ–ХХІ ст. мистецтво «вогню та світла»
втілюється в новітніх неординарних формах. Талановиті українські митці створюють численні раритети в
матеріалах гутного скла й матованого кришталю. У
цих творах поступово стираються межі між виробом
і склопластикою, скульптурою й  ужитковим мистецтвом. Розвиваючись у контексті авторського студійного скла, українське гутництво отримує світове
визнання. Адже львівське художнє скло за спадковістю традицій, багатоманітністю образно-пластичних
рішень та вишуканістю декорування є «винятковим
явищем, яке охоплює творчість плеяди видатних
народних майстрів та професійних художників» [3].
Професійні художники оволодівали давніми прийомами й техніками «старої» гути, усвідомлювали
традиції вільного видування скла й поводження з
ним. Уже в період 1970–1980-х рр. спостерігається радикальна зміна принципів формотворення та
декору. Відступає принцип утилітарності. Посудна
основа поступово стає суто декоративною, перетворюється на елемент просторових алегоричних
композицій, які дивують незвичністю ритміко-пластичного ладу. Укрупнилися форми, багатшими стали
колір та пластика, композиції отримали певний зміст,
часом метафоричний чи символічний, – усе це наблизило ці вироби до станково-декоративних творів,
розрахованих на виставковий чи музейний простір.
«Проступає одна симптоматична особливість, властива напряму в сучасному склі, який ще не повністю
сформувався. Йдеться про відому трансформацію
поширених критеріїв «краси» у склі <...>. Гармонія
пізнаваних форм, милування яскравою декоративністю кольору і пластики, відкрита емоційність, легко
простежувані зв’язки з чуттєво відчутним світом
природи – все це рішуче витісняється іншими категоріями. Установка на незвичність і новизну техніки,
прийому, пластики набуває характеру програмності;
асоціативні ходи стають все більш опосередкованими й віддаленими, а рушійною енергією образу
виступає згусток інтелектуального начала, філософічність мистецької думки, спрямованої за межі
звичайної свідомості»[4]. Виставкові твори цього

a hot horse, trying to throw off its rider of the saddle.
The glass blower has only few minutes to tame this wild
horse. Melted glass can also be compared to a musical
instrument, which can be played only by a virtuoso. It
is heavy and whimsical. It is sensitive and responsive to
artist, between the artist and the material there is a constant exchange of feelings and emotions, during which
the pretentious glass often imposes its own will. Incredible skill is needed to turn the caprice of the material into
the features of the work of art.
It seems fair to claim that “... the Lviv art glass is like Venetian Murano, and there is no scale to determine which
is of higher quality, and both bring together the wings of
tradition” [2].
At the turn of the 21st century, the art of “fire and light”
is embodied in the new extraordinary forms. Talented
Ukrainian artists create numerous rare works in blown
glass and matte crystal. The boundaries between a
product, sculpture and applied arts are gradually erased
in these works. Being developed in the context of the
author’s studio glass, Ukrainian blown glass receives
international recognition. For Lviv art glass by heredity of
its traditions and diversity of its image-making and exquisite plastic decoration is “an exceptional phenomenon
that covers the creativity of a number of outstanding folk
craftsmen and professional artists” [3].
Professional artists mastered the ancient methods and
techniques of the “oldschool” glassworks and were
aware of the tradition of free blowing of glass and dealing with it. Already during the 1970’s -1980’s there is a
radical change in the principles of shaping and decoration. The utilitarian principle of work retreats. Utensil
base is gradually becoming purely decorative, changes
into the element of spatial allegorical compositions that
surprise with their unusual rhythmic and plastic form.
The forms became bigger, and color and plastics became richer, the compositions gained certain content,
sometimes metaphorical or symbolic - all these have
brought these products to the easel and decorative
works level, designed for exhibition or museum space.
“Here emerges one symptomatic feature peculiar
to trends in modern glass, which has not been fully
formed yet. It is a known transformation of common
criteria of “beauty” in the glass <...>. The harmony of
recognizable forms, admiring the bright decorativeness
of colors and plastic, open emotionality, easily traceable
connections with sensory perceptible natural world –
all these are drastically replaced by other categories.
The orientation on the unusual nature and novelty of
techniques, methods and plastics acquires permanent
character, associative moves become more indirect
and remote, and the driving energy of the image is the
constellation of intellectual principles, artistic philosophical thoughts aimed beyond ordinary consciousness.”
[4] Exhibition works of this period are increasingly
becoming of metaphorical, allegorical nature. And in
subsequent years, this trend prevails, although the
symbol and allegory do not appear a goal in itself, but
only contribute to fuller disclosure of feelings in the
world of the artist.
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періоду все більше набувають метафорично-алегоричного характеру. І в подальші роки ця тенденція
переважає, хоча символ та алегорія не виступають
самоціллю, а лише сприяють повнішому розкриттю
світу почуттів художника.
Так поступово вибудовувалась панорама «нового»
львівського гутництва, що складалась з експериментальних пошуків та знахідок творчих індивідуальностей. Митці намагалися втілювати новітні образно- й формально-художні задуми у виставкових
об’ємно-просторових роботах, які більше тяжіли
до скульптурної пластики. На ґрунті традиційного
гутного скла розпочинає розвиватися новий напрям –
склопластика. Завдяки високій культурі виконання,
він якнайповніше розкривав оригінальність образно-пластичного мислення львівських творців.
Сміливі експерименти львівських митців (до прикладу, роботи З. Масляк у сульфідному та прозорому
склі, твори А. Бокотея, Ф. Черняка, В. Гінзбурга – у
кольоровому та прозорому) відкрили перед українськими склярами широкі горизонти.
Посудні об’єми перетворювалися на так звані флореальні, біоморфні, у яких гостро-трепетне відчуття
натури поєднувалось із асоціативними, більш опосередкованими зв’язками між природними мотивами
та їх втіленням у матеріалі. Це яскраво відображено
в поетичних роботах Зіновії Масляк (1925–1984) –
випускниці ЛДІПДМ, яка від середини 1970-х рр.
експериментувала в дусі нового формотворення,
намагалася вийти за межі традиційно-усталених
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Thus gradually outlined the view of the “new” Lviv glass
blowing, consisting of experimental search and findings
of creative individuals. The artists tried to implement new
figurative and formal artistic designs in the exhibition of
three-dimensional works that are more inclined to sculptural plastic. A new direction starts to develop on the
basis of traditional blown glass – glass plastics. With its
high performance culture, it most fully revealed originality
of plastic figurative thinking of Lviv creators.
Bold experiments of Lviv artists (for example, works by
S. Masliak of sulfide and transparent glass, works by
A. Bokotey, F. Cherniak, V. Hinzburg – in color and transparent) opened broad horizons to the Ukrainian glaziers.
Utensils volumes turned into the so-called floral, biomorphic ones, in which sharply anxious feeling of nature was
combined with associative, more indirect links between
natural motifs and their embodiment in the material. It
is vividly shown in the poetic works of Zinoviia Masliak
(1925-1984) – the graduate of Lviv State Institute of Applied and Decorative Arts, who since the mid 1970’s has
been experimenting in the motifs of the new form creation, has been trying to go beyond the borders of the
traditionally set image of utility-decorative glass (decorative sculpture “Chestnut” from the composition “Chestnut in Bloom”, 1982, Lviv experimental ceramics-sculptural plant, National Museum of Ukrainian Folk Decorative
Art; the vase from decorative composition “Marigold”,
1982, National Museum of Ukrainian Folk Decorative Art).
Z. Masliak’s compositions are designed for associative
perception, “are characterized by vivid boldly grasped
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уявлень про посудно-декоративне скло (декоративна
скульптура «Каштан» з  композиції «Каштан цвіте»,
1982, ЛЕКСФ (Львівська експериментальна кераміко-скульптурна фабрика – ред.), НМУНДМ (Національний музей українського народного декоративного мистецтва – ред.); ваза з декоративної композиції
«Чорнобривці», 1982, НМУНДМ). Композиції
З. Масляк розраховані на асоціативне сприйняття,
«характерні виразністю сміливо схопленої форми,
вільного, енергійного ліплення, оригінальністю виявлення контрастів світла й тіні в масі скла» [5] (набір
ваз «Морське дно», 1982–1983, НМУНДМ).
Лідерами львівського гурту склярів на початку 1980-х
стали  непересічні постаті. Це Франц Черняк, член
НСХУ, народний художник України, професор ЛНАМ,
та Андрій Бокотей, член НСХУ, народний художник
України, академік НАМУ, лауреат Національної премії
України імені Тараса Шевченка, ректор ЛНАМ. Обидва – постійні учасники численних українських і міжнародних виставок, експоненти всіх міжнародних симпозіумів скла, що відбулись у Львові (1989–2016), які
«рухалися разом у заданому ними керунку інновацій»
[6] і здійснювали масштабні технологічні експерименти
у своїх невпинних пошуках нових прийомів декорування скловиробів. Їхні творчі досягнення й нині дають
змогу говорити не тільки про новітнє рішення образно-пластичних завдань у склі через підпорядкування
технологічних принципів філософському наповненню
творів, а й загалом про їх вплив на мистецький поступ
львівського склярства на зламі ХХ–ХХІ ст.

shape, free, vigorous modeling, by originality of detecting
contrasts of light and shadow in the mass of glass” [5] (set
of vases “Sea Bottom”, 1982–1983, National Museum of
Ukrainian Folk Decorative Art).
The Lviv group of glassmakers in the early 1980’s became
outstanding figures. Among them are: Franz Cherniak, the
member of National Union of Artists of Ukraine, national
artist of Ukraine, professor at Lviv National Academy of
Arts and Andriy Bokotey, the member of National Union of
Artists of Ukraine, national artist of Ukraine, the academician of the National Academy of Arts of Ukraine, the
winner of the National Taras Shevchenko prize, rector
of Lviv National Academy of Arts. Both of them are the
permanent members of numerous Ukrainian and international exhibitions, exhibitors at all international symposiums of glass, which took place in Lviv (1989–2016), who
“moved together in a given direction towards innovation”
[6] and carried out large-scale technological experiments
in their relentless search for new techniques of decorating
glassware. Their artistic achievements even today allow us
not only to talk about the latest solutions in image-plastic
tasks in the glass through subordination of technological
principles to philosophical filling of works, but also about
their general impact on the artistic progress of Lviv glass
at the turn of the 21st  century.
In the late 1970’s – early 1980’s A. Bokotey developed
previously unknown ways of decoration, the method
of “spiral thread” and the method of “including images
inside the hollow form”[7]. The author introduces into the
molten glass such materials as fiberglass, metal salts,
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Наприкінці 1970-х – початку 1980-х рр. А. Бокотей
розробляє невідомі раніше способи декорування: метод «спіралевидної нитки», метод «включення зображення в середину об’єму порожнистого виробу»[7].
Автор вводить у скломасу такі матеріали, як скловолокно, солі металів, фольгу, емалі, кольорову крихту.
Ці технологічні відкриття А. Бокотея було затверджено авторськими свідоцтвами й відзначено Срібною
медаллю Академії мистецтв СРСР. Образи, які він
творив усередині скляних об’ємів, були сміливим і неочікуваним кроком у розвитку нефігуративної пластики.
Метод застосування гальванопластики у склі
Ф. Черняка теж було затверджено свідоцтвом як авторський винахід. Черняк, сполучаючи такі різні матеріали, як скло й метал, також винайшов нетривіальний
метод декорування склопластики, який ґрунтувався
на відновленні реакцій окислів металів. Нанесення на
поверхню скловиробу присипок або занурення гарячої
скломаси в порошок окису марганцю чи хрому створювали ефекти різнокольорових відтінків і надавали
скляній поверхні матовості[8]. Окиси металів, які з’єднувались із розплавленою скломасою в різних режимах
обпалу, у роботах Ф. Черняка давали цікаві ефекти:
наприклад, «обпаяне» скло, що асоціюється з лавою
вулкану або з частками космічного пилу.
Отже, обидва митці паралельно й самобутньо розробляли спосіб декорування цільносформованих
(непродутих) скловиробів із безколірного чи злегка
забарвленого скла. Він полягав у тому, щоб ввести
об’ємно-просторове зображення з кольорового скла
або інших матеріалів усередину маси виробу[9].
Ф. Черняк – митець, який працював на ЛЕКСФ у склі
майже без допомоги склодувів-виконавців, фантазував у кольоровому склі біля гутної печі самостійно
(пласт і скульптура з композиції «Пінгвіни», 1980,
НМУНДМ; композиція «Рибальські сіті», 1987,
НМУНДМ; композиція «Писанки», 1989, НМУНДМ).
Завдяки глибоким знанням і дивовижному відчуттю
матеріалу, він створював унікальні асоціативно-образні твори в розмаїтому діапазоні: від теми природи («Весна», «Тополі», «Горох» – 1970-ті), біблійних
мотивів («Хрест», «Мойсей» – 1980-ті) до космічних
фантазій («Тунгуський метеорит», «Кратер», «Космос», «Об’єкти в просторі», «Орбіта», «Народження
матерії», «Планети» – 1980-ті). Дуже цікавими є
роботи Ф. Черняка, у яких він поєднує скло та метал.
Ці несподівані спроби пластичного відтворення в
гутному склі гранично узагальнених жіночих профілів
у 1990-х рр. («Діалог», «Маски», «Космічна маска»,
«Львівська пані», «Мадонна» тощо), а також оригінальні, дуже умовні, проте відносно розгорнуті за
сюжетом, фігуративні композиції майстра у 2000-х рр.
(«Мангеттен-2001», «Склодуви» тощо) було визнано
справжніми мистецькими відкриттями у вільно формованому склі. Особливо вражає його масштабна
сюжетно-фігуративна композиція «Склодуви» (2008).
Вогняна куля в центрі символізує скловарну піч, з
якою нерозривно поєднані умовні фігурки чоловічків зі склодувними трубками та баночками скла. Це
«своєрідний реквієм тим, хто присвятив своє життя
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foil, enamel, colored crumb. These technological discoveries of A. Bokotey received copyright certificates and
were approved by and awarded the Silver Medal of the
Academy of Arts of the USSR. The images he created
inside the glass forms were unexpected and bold step in
the development of non-figurative sculpture.
The method of application of electroforming to the
glass, introduced by F. Cherniak, was also approved by
a certificate as author’s invention. Cherniak, by combining different materials such as glass and metal, also
invented a method of unusual decoration of glass, which
is based on restoring the reactions of oxides of metals.
Application of powders to the surface of glass or dipping
hot glass into the powder of oxide of manganese or
chromium created effects of colorful shades and gave
matte look to the glass surface[8]. Oxides of metals that
are combined with molten glass in different modes of
burning, in the works of F. Cherniak produced interesting
effects such as “soldered” glass, which is associated
with volcanic lava or particles of space dust.
Thus, the two artists developed together and separately
the decoration method of wholeformed (not blown) glass
of colorless or slightly colored glass. It consisted in putting a three-dimensional image of colored glass or other
material inside the mass of the piece[9].
F. Cherniak is the artist, who worked at the Lviv experimental ceramics-sculptural plant with glass almost without the help of glass blowers, fantasized with colored
glass at the furnace on his own (forming and sculpture
from the composition “Penguins”, 1980, National
Museum of Ukrainian Folk Decorative Art; composition
“Fishing Nets”, 1987, National Museum of Ukrainian Folk
Decorative Art; composition “Pysankas”, 1989, National
Museum of Ukrainian Folk Decorative Art).
Thanks to  deep knowledge and wonderful sense of
material, he created unique associative-figurative works
in diverse range from themes of nature (“Spring”, “Poplar”, “Peas” – 1970), biblical motifs (“Cross”, “Moses”
– 1980) to space fantasies (“Tungus Meteorite”, “Crater”,
“Space”, “Objects in Space”, “Orbit”, “Birth of the Matter”, “Planets” – 1980’s). Very interesting are the works
of  F. Cherniak, in which he combines glass and metal.
These unexpected attempts of forming reproduction
in blown glass of extremely generalized female profiles
in the 1990’s (“Dialogue”, “Masks”, “Space Mask”,
“Lviv Lady”, “Madonna”, etc.), as well as original, very
conditional, but relatively detailed in their plot, figurative
compositions of the artist in the 2000’s. (“Manhattan
2001”, “Glass Blowers”, etc.) were considered real
art discoveries in freely formed glass. His large-scale
plot-figurative composition “Glass Blowers” (2008) is
especially stunning. A Fireball in the center symbolizes
glass furnace, to which are inseparably linked conditional
figures of little men with blowing tubes and jars of glass.
It is “a kind of requiem for those who devoted their life to
the art of glass and who are not in this world any more,
and a “Hail!” for those who continue working”. [10]
Andriy Bokotey, who “is the follower of the Lviv blown
glass school, was formed as an artist by the culture
of blown glass workshop of Lviv experimental ceram-

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

художньому склу і кого вже нема в цьому світі, і «Многії літа» тим, хто продовжує працювати»[10].
Андрій Бокотей, який «вийшов із львівської гути, був
зроджений  культурою цеху гутного скла ЛЕКСФ і
культурними традиціями модернізму й трансавангарду» [11], одним із перших відійшов від ужиткової
функції скла, перетворив скляний виріб на мистецький
витвір. У своїх роботах він вирішував нове завдання:
створити образ через нічим не обмежену форму[12].  
Бокотей ішов неторованими, недослідженими,
незвіданими до нього шляхами, експериментуючи у
склі, що не відало до цього рішень образотворчих
завдань. Випробуючи різні технології, він занурювався у внутрішній простір своїх постмодернових об’ємів
у формах кулі, краплі («Імпровізація», 1980; «Гуцульські мадонни», 1981; «Генрі Муру присвячується»,
1983), наповнених особливим життям склопластики,
де простежувались багатозначні образно-смислові
зв’язки: скло – стихія, скло – матеріал, Космос – стихія та матеріал. [13]  Дивовижна, майже чаклунська
мішанина давала в результаті надзвичайну палітру
декоративного скла, що розкривалось у темах,
які хвилювали автора: народження матерії, простір Всесвіту, неосяжність природи («Всесвіт І-, ІІ»,
1979–1981; «Народження матерії І-, ІІ», 1981–1984).
Фантазії Бокотея 1970–1980-х рр. у формах прозорих куль із надзвичайно складним внутрішнім
простором, вирішеним не звичними живописно-графічними прийомами, а тільки виразними засобами
склодувної техніки – тими багатоманітними світло-кольоро-пластичними ефектами, що виникають у
процесі видування гарячої скляної маси – докорінно
змінили сприйняття українського гутного скла як матеріалу, з якого належить створювати лише посудні
форми (композиції «Чумацький шлях», 1978; «Урочиста», 1979; серія «Об’єкти у просторі», 1983–1984).
«Скасовуючи» принцип «утилітарності й корисності»,
Бокотей насмілився похитнути, здавалося б, непорушні закони формоутворення й декору, що впродовж десятиріч усталились у декоративно-прикладному мистецтві. Скло Бокотея відійшло від канонів
і трансформувалось у скульптурну пластику, у якій
він розкрився не тільки як талановитий реформатор,
але також як глибокий мислитель і тонкий спостерігач життя («Проти течії», 1990; «Мовчання», 1991;
серія «Медитації», 1991–1992).
Твори Бокотея викликають потік асоціацій, які ніколи
не бувають однозначними. Він вільно поводиться зі
скломасою, вміє оперувати її здатністю до деформацій.
Завдяки цьому йому вдається створювати експресивні
композиції з гранично абстрагованими образами людей і тварин, що ніби перетворюються на систему, яка
несе таємний сакральний зміст символів, відомий тільки митцеві, що стоїть на порозі третього тисячоліття.
Саме цим і захоплює зворушлива серія А. Бокотея
зламу 1980–1990-х рр. «Іграшки для дорослих». Символом всеосяжного обширу, який містить декілька
семантичних нашарувань, сприймається мотив колеса, незмінно повторюваний у творах цієї серії. Це і
солярний знак (поняття сонця як колеса було одним

ics-sculptural plant, and by the cultural traditions of the
modernism and trans-avant-garde” [11], was one of the
first of those who retreated from the utility function of
glass, and turned glassware into the work of art. In his
works, he solved a new task: to create an image through
unfettered form[12].
Bokotey followed the new, unresearched, unknown
paths, experimenting with glass, which had not been
subject to artistic tasks before. Trying out various technologies, he got engrossed into the internal space of
his post-modernism forms such as the sphere, the drop
(“Improvisation”, 1980; “Hutsul Madonnas”, 1981; “Dedicated to Henry Moore”, 1983), filled with the peculiar life
of glass forms, and inherent with ambiguous figurative
and semantic connections: glass – element, glass – material, Space – element and material. [13] An amazing,
almost magical medley gave the result of an extraordinary palette of decorative glass that revealed in the topics, which excited the author: the birth of matter, space
of the Universe, the vastness of nature (“Universe-I, II”,
1979–1981; “The Birth of Matter-I, II”, 1981–1984).
Fantasies of Bokotey of the 1970’s-1980’s in the forms of
transparent spheres with extremely complicated internal
space, performed not using common pictorial and graphic
techniques, but expressive means only of glass blowing
techniques – those diverse light-colored plastic effects
arising from the hot glass blowing mass – radically changed
the perception of the Ukrainian blown glass as a material of
which only utensils had been created before (compositions
“Milky Way», 1978; “The Solemn”, 1979; series “Objects
in Space”, 1983–1984). “Cancelling” the principle “of utility
and usefulness” Bokotey dared to shake the seemingly
immutable laws of shaping and decoration, which had
been established in arts and crafts for decades. Glass by
Bokotey moved away from canons and transformed into
sculptural plastic, in which he revealed himself not only as
a talented reformer, but also a deep thinker and subtle observer of life (“Against the current”, 1990; “Silence”, 1991;
the series “Meditations”, 1991–1992).
Works by Bokotey cause the flow of associations that
are never ambiguous. He easily handles glass and is
able to control its ability of deformation. Because of this
he manages to create expressive compositions with very
abstracted images of people and animals that seem
to be converted into a system carrying secret sacred
meaning of symbols known only to the artist, standing
on the threshold of the third millennium.
This is what amazes in the moving series of A. Bokotey
of the late 1980’s – early 1990’s “Toys for Adults”. The
motive of wheel, constantly repeated in the works of this
series, is perceived as the symbol of comprehensive
expanse that includes several semantic layers. It includes
solar symbol (the concept of the sun as a wheel was one
of the most common in the ancient times), and the symbol of time flow. Bokotey’s wheel also reminds of the attribute of a mythical Fortune – changeable and uncertain.
Bokotey’s carts with mythological and human figures,
toy balls on wheels – these images as if emerge from the
world of the distant childhood, from the labyrinth of the
artist’s heart (“Toys for Adults”, 1993, National Museum

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 ▪ 59

із найпоширеніших у давнину), і символічний знак
плину часу. Колесо Бокотея нагадує і про атрибут
міфологічної Фортуни – мінливої, непостійної особи.
Бокотеївські візочки з міфологічними й людськими
фігурами, іграшкові кулі на колесах – ці образи наче виникають зі світу далекого дитинства, із лабіринту серця
художника («Забавка для дорослих», 1993, НМУНДМ;
«Венера», 1998; «Фігурка на візку», 1999). Надихнула
митця на цю серію давньоетруська бронзова скульптура у вигляді сонячного диска на колісниці.
Широкий резонанс у 1990–2000-х рр. на міжнародних виставках і симпозіумах отримала фігуративна
пластика А. Бокотея з плаского вітражного скла,
виконана в авторській техніці. Кожна композиція
цієї серії – «театр», де розгортається своя маленька
драма. Образи сумно-одноманітних «сидячих» (серія
«Сидячі», 1991; композиції «Тайна вечеря», 1991;
«Відпочинок», 1992; «Двоє», 1993; «Бесіда», 2002) чи
його улюблених «вершників» (композиції «Вершник»,
1992; «Сон», 1998) сприймаються філософськими
символами самотності і, можливо, втілюють найпотаємніші душевні порухи й думки автора.
Від 1981 р. Бокотей багато експериментує з пласкими декоративними пластами (його так званими
скляними акварелями), які в інтер’єрному просторі
сприймаються як віртуозні абстрактно-живописні
композиції. В умовних скляних пейзажах Бокотея,
виконаних в авторській техніці, завжди багато неба,
образ якого незмінно сповнений величі. Місяць,
сонце, гори – улюблені мотиви художника: місячне
сяйво, що пробивається крізь розірвані хмари в імлі
Карпатських гір; Карпати, що здіймаються верши-

of Ukrainian Folk Decorative Art, “Venus”, 1998; “The
Figure in a Cart”, 1999). This series was inspired by the
ancient Etruscan bronze sculpture in a form of a solar
disk on a chariot.
In the 1990’s-2000’s at the international exhibitions and
symposiums the wide resonance was made by figurative
plastic of A. Bokotey made of flat stained glass in the
author’s technique. Every composition of this series is a
“theatre”, which unfolds its own little drama. Images of
sad and monotonous “sedentary” (series “Sedentary”,
1991; compositions “The Last Supper”, 1991; “Rest”,
1992; “The Two”, 1993; “Conversation”, 2002), or his favorite “Riders” (composition “Rider”, 1992; “The Dream”,
1998) are perceived through the philosophical symbols
of loneliness and perhaps embody the deepest spiritual
movements and thoughts of the author.
Since 1981 Bokotey experiments a lot with flat decorative layers (the so-called glass watercolors), which in
interior space are perceived as a virtuoso abstract pictorial compositions. The conditional glass landscapes of
Bokotey, executed in author’s technique, always feature
a lot of sky, the image of which is full of majesty. The
moon, the sun, the mountains – these are the favorite
motifs of the artist: the moonlight, which makes its way
through the torn clouds in the mist of the Carpathian
mountains; Carpathian mountains, which raise their
peaks to the bright sun (layers “Evening”, 1986; “Landscape-88”, 1988, the series “Landscapes”, 1991; “Landscapes of Holohora”, 2001; “Handzhov sketches”, 2002;
“Venice thread”, 2011) and others.
A. Bokotey is the artist of high level of associative
thinking and imagery, and he always cooperates with

Роман Петрук / Roman Petruk
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нами до яскравого сонця (пласти «Вечір», 1986;
«Пейзаж-88», 1988; серії «Краєвиди», 1991; «Краєвиди Гологори», 2001; «Ганджовські етюди», 2002;
«Венеційська нитка», 2011) тощо.
А. Бокотей – митець високого рівня асоціативного
мислення й образності – незмінно співпрацює з
колегами-склодувами. «Сьогодні моя перша скрипка
майстер Іван Мацієвський. А  коли я починав – це
були Петро Думич, Олексій Гера, старший брат
Івана Ярослав Мацієвський»[14].
1988 р. А. Бокотей та Ф. Черняк брали участь у
Міжнародному симпозіумі скла в місті Нові Бор у тодішній Чехословаччині. По суті, вони першими серед
професійних українських художників приєдналися
до «другої хвилі» всесвітнього руху студійного скла
(«Studio Glass movement»), що виник у середині ХХ ст.
одночасно і в Європі, і у США. Учасники цього руху
віднаходили нові прояви кольоро-пластичної виразності скла, розкривали його технологічні можливості.
У результаті розвитку жанру склопластики з’явилося
поняття авторське скло. Тоді ж скло вийшло за межі
художньої промисловості й ремесла. І у другій половині ХХ ст. художнє скло стало рівноправною ланкою
в системі пластичних мистецтв.
Упродовж 1989–2016 рр. А. Бокотей, якого в царині
мистецького скла до сьогодні сприймають «невтомним
відкривачем склоідей, склообразів, склодумок»[15],
є ініціатором і постійним, спільно із ЛНАМ, організатором,  а також головою Міжнародного симпозіуму
гутного скла у Львові. Захід відбувався що три роки
на базі ЛЕКСФ, а після її закриття у 2007 р. – на таких
скляних підприємствах Галичини, як Бережанський

his fellow glass blowers. “Today my first violin is master
craftsman Ivan Matsievskyi. And when I only started
those were Petro Dumych, Oleksii Hera, Ivan’s elder
brother – Yaroslav Matsievskyi”[14].
In 1988 A. Bokotey and F. Cherniak participated in the
International Symposium of Glass in Novi Bor in the
then Czechoslovakia. In fact, they were among the first
professional Ukrainian artists, who joined the “second
wave” of the global movement of studio glass (“Studio
Glass Movement”), which emerged in the mid-twentieth
century both in Europe and in the USA. Members of the
movement found new manifestations of color-plastic
glass expression, revealed its technological capabilities.
As a result of the glass plastics genre development appeared the concept of author’s glass. At that time glass
went beyond art industry and craft. And in the second
half of the 20th century art glass became an equal link in
the system of plastic arts.
During 1989-2016 A. Bokotey, who in the sphere of glass
art is deemed to be “restless inventor of glass ideas, glass
images and glass thoughts”[15], has been the initiator and
constant, together with Lviv National Academy of Arts,
organizer as well as the head of the International Blown
Glass Symposium in Lviv. The event was held every three
years on the basis of Lviv experimental ceramics-sculptural plant, and after its closure in 2007 – at such glass
plants of Galicia as Berezhany Glass Plant and the “Galician Glass” company’s plant in the village of Novyi Yar of
Yavoriv district. Today Lviv forums of glass are considered
to be the most prestigious in Eastern Europe.
Among creative supporters of A. Bokotey, from the times
of his studies at the LSIADA (Lviv State Institute of Ap
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склозавод і завод компанії «Галицьке скло» в с. Новий
Яр Яворівського району. Нині львівські форуми скла
вважаються найбільш престижними у Східній Європі.
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 автора) серію зі скляних посудин-пляшок безпосередність і свіжість почуттів народного
примітиву. Р. Петрук ніби намагається доторкнутися
до витоків – техніки виготовлення давнього скла. Відштовхуючись від нарочито грубих утилітарних форм,
митець перетворює надмірну простоту, лаконізм засобів виразності на високу художність, наповнюючи
свої твори особливою теплотою, задушевністю, що
притаманні народному примітиву (композиції із серії
«Варваризм»: «Посудини», 1996 – 1998; «З життя посудин», 1998; «Портрет», 1999 тощо). Серйозна внутрішня заангажованість на філософське осмислення
теми за відсутності зовнішньої екстравагантності та
візуальних ефектів виокремлює творчість Р. Петрука
в сучасному річищі склопластики.
Оригінальною стилістикою вирізняються твори
професора Олеся Звіра, члена НСХУ, співзасновника українсько-американського товариства «Доля»
(1989), учасника та співорганізатора всіх міжнародних
симпозіумів гутного скла у Львові, завідувача кафедри
художнього скла ЛНАМ. Його творчість представляє експериментальну течію львівської школи скла
з характерним принциповим антитрадиціоналізмом,
новітнім формотворенням, відмовою від класичних
утилітарно-ужиткових норм. Орієнтування на формальну новизну та прийоми примітиву, як течії авангарду ХХ
ст., дало змогу О. Звіру виробити авторську романтичну міфологію[16]. У лаконічних умовно-фігуративних
композиціях, насичених червоно-чорним, чи жовто-золотавим колоритом, чи гамою чорно-білого, О. Звір
синтезує власну уяву з дохристиянським мистецьким
досвідом і містикою готичної вертикалі (композиції «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 кафедри художнього скла ЛНАМ – поєднують авторську
техніку формування й декорування гутного скла, приваблюють лаконізмом виразу художньої ідеї, чистотою
вертикальних силуетних ліній, пружною динамікою
скляних фігур (серія «Пісні про кохання», 2000-ні).
У креативному пошуку нестандартного використання художнього скла перебуває і Леся Мандрика,
член НСХУ, випускниця ЛНАМ (1987). Далекими від
стереотипних гутних виробів є її площинні композиції,
які художниця складає зі скляних трубочок, прутиків,
фрагментів кольорового листового скла, де «поруч
із мотивами, які прямують до лаконічних вивірених
пластичних ходів часів супрематизму і геометричного
абстракціонізму, спостерігаємо несподівану інтер-
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plied 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 technique of manufacturing
an old glass. Coming from deliberately gross utilitarian
shapes, the artist turns the excessive simplicity, laconic
means of expressiveness into a high artistry, 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 philosophical
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 stylistics
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 Society “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 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 century, made it
possible for O. Zvir to develop the author’s own romantic
mythology[16]. In the laconic conditionally-figurative compositions, saturated with red-black, or yellow-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 associate 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 artistic idea, purity of the vertical silhouette lines, elastic dynamics 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 Suprematism
and geometric abstractionism, we observe an unexpected interpretation of folk motifs in the glass “embroidery”,
“belt-edges”, “towels”, “necklaces” and also in the won-
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претацію народних мотивів у скляних «вишиванках»,
«крайках», «рушниках», «намистах», а також у дивовижній серії «хрестів»» [17] («Зима в Карпатах», 2001;
«Гуцульська корона», 2008; «Пейзаж», «Килимок» –
2009; «Хрест у вінку», 2010). Рафіновано-вишуканими
сприймаються і 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 зусилля мистецького подружжя, членів НСХУ, учасників міжнародних симпозіумів гутного скла і численних виставок Романи Гудими-Білоус – випускниці
ЛДІПДМ (1981) – та Василя Білоуса – провідного
майстра-склодува на ЛЕКСФ (1976–2005), а згодом –
на кафедрі художнього скла  ЛНАМ (від 2005 і досі),
лауреата обласної премії в галузі культури, літератури, архітектури та мистецтва в номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» імені Зеновія Флінти (2003).
Лірико-поетичний талант Р. Гудими-Білоус усіма
гранями розкрився в таких її декоративно-скульптурних композиціях, як «Цвіт папороті» (1988), «Проліски» (1991), «Мереживо дивних казок» (1997), «Пісня
березового гаю» (1998), «Дерево пізнання» (2014). У
мистецькій обдарованості досвідченого гутника
В. Білоуса особливо переконують його скульптурні
ню,  зокрема серія «Пробудження» (2010).
Новаторською є пошуково-експериментальна творчість випускників кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв 1980–1990-х рр.
Їхнім досягненням у царині авторського скла сприяє,
зокрема, функціонування єдиної в Україні навчально-експериментальної скловарної печі (від 1973), яка
дає можливість студентам виконувати власні роботи
безпосередньо в матеріалі. Такі талановиті учні А. Бокотея та О. Звіра, як Р. Дмитрик, О. Принада, А. Петровський, А. Курило, О. Шевченко, І. Мацієвський,
А. Гоголь, В. Тринцолин – усі є цікавими творчими
особистостями, які особливо яскраво розкривались
на міжнародних 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
мистецького пошуку. «Впродовж усього творчого
періоду стилістика художника постійно еволюціонувала, трансформувалася, набирала ваги і довершеності»[18]. Це відбувалося в кілька етапів. Спочатку
були пошуки в напрямі авторського міжшарового й
зовнішньо-поверхневого декорування гутного скла в
найрізноманітніших за конфігурацією декоративних
вазах (1979–1989). Пізніше митець досліджував стихійно-магматичні властивості скла як засобу виразності художніх образів у мінімалістських геометричних композиціях, створених у техніці гутного литва
(серії «Уява», 1982–1993; «Трансформування квадрату, 1993–1994). Відтак, щоб поєднати графічну мову
з технічними можливостями холодного декорування
скляної поверхні, він оволодів технікою багатошарового піскоструменевого гравіювання кольорового

derful series of the “crosses” [17] (“Winter in the Carpathians”, 2001; “The Hutsul’s crown”, 2008; “The landscape”,
“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 masters 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
Ceramic and Sculpture Factory) (1976–2005) and later at
the LNAA (from 2005 till now) – the Chair of Glass Art, the
laureate 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
symposiums of glassblowing and numerous exhibitions.
The poetic talent of R. Hudyma-Bilous was revealed
completely in such decorative and sculptural compositions as: “The color of the Ferns” (1988), “The snowdrops”
(1991), “The lace of strange fairy tales” (1997), “The birch
grove’s song” (1998), “The tree of the knowledge” (2014).
We are convinced of the artistic talent of the experienced
glassblower – V. Bilous, because of his sculptural nudes,
in particular the series “Awakening” (2010).
In some way, we can say that innovative is the experimental-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 opportunity
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 especially revealed at the international symposiums of glassblowing, 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
Experimental Ceramic and Sculpture Factory) for about
ten years, has, the same way as his colleagues mentioned, his own way of artistic search. “Throughout the
creative period, the artist’s style has been constantly
evolving, transforming, gaining value and perfection”[18].  
This happened in several stages. Initially, there were
searches in the direction of the author’s interlayer and
exterior-surface 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
images in minimalist geometric compositions created in
the technique of glass blowing (the series “The imagination”, 1982-1993, “Transformation of the square”, 19931994). In order to combine the graphic language with the
technical possibilities of cold decoration of the glass surface, he mastered the technique of multilayer sandstone
engraving of colored blowing glass (sheets “The
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гутного 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 славетної техніки доби модерну «Pate
de verre» до сучасного ф’юзингу (серія «Забуті знаки»,
1997–2012). Завжди нетривіальні твори Р. Дмитрика вирізняються певним раціоналізмом їх побудови,
точно вивіреними засобами виразності, що органічно
поєднується з поетичним світовідчуттям автора.
Андрій Петровський, член НСХУ, лауреат премії
Фонду Володимира Кузя (Торонто, Канада), випускник ЛНАМ (1998), нині – старший викладач рідної
Академії, вдало використовує свій досвід роботи
майстра-склодува, здобутий у виробничій майстерні
кафедри художнього скла ЛНАМ (1989–1997). Його
самобутні твори, сформовані гутним методом вільного видування скла, вражають імпровізаціями, легкістю й невимушеністю силуетів. Побудовані на поєднанні архітектонічних конструкцій і посудних форм,
загадкові твори А. Петровського, які ніби прийшли із
забутих 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 Львівської асоціації художників-вітражистів «Вікно». Його
творчість вирізняється експериментами в гутному й
вітражному склі, пошуками кольоро-пластичної ви-

Holy Savior’s image” 1991, “Alpha and Omega”, 1992,
“The Trinity”, 1996; “The Ancient Sign”, 1997). After that
he was fascinated by conceptual sculptural fiberglass,
which included various technologies: from the renowned
technique 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 laureate
of the Volodymyr Kuzya Foundation Award (Toronto,
Canada), a graduate of the LNAA (1998), now a senior
teacher of his native Academy, successfully uses his
experience of the master-glassblower, acquired 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 informality of silhouettes. Built
on the combination of architectonic designs and vessel
shapes, the mysterious works by A. Petrovskyi, as if
coming from the forgotten 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 silhouette 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.
Andrii Kurylo, a graduate of the LNAA (1991), a member
of the Lviv Association of stained-glass makers “The
Window”, freely moves in the space of his own creative
ideas. His artwork is distinguished by the experiments
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разності, образно-художніх можливостей. У декоративних посудинах і пластах 1990-х рр. автор використовував первісні методи оброблення художнього
скла, зокрема навивав прутики гарячого скла один
на один (серія «Античний лексикон», 1998–2010).
Використовуючи лише скло ручної роботи, у 2000х рр. А. Курило намагається презентувати у своїх
творах вітраж як автономний вид мистецтва, незалежний від архітектури споруд. Мерехтливі площини
його вітражних пластів, із контрастними чи м’якими
сполученнями кольорів і точно віднайденими пропорціями, вирізняються незвичними за формами та
таємничими за змістом зображеннями (пласти з 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 створені за мотивами уявних космічних
світів, на основі абстрактних форм біо- і зоопластики.
На тлі творів українських склярів у напрямах ліричної та геометричної абстракції ще більшої гостроти
набуває вічна тема – краса оголеного жіночого тіла,
емоційно трактована Ігорем Мацієвським, членом
НСХУ, випускником ЛДІПДМ (1985), у його ліриконастроєвих роботах у жанрі ню в гутній техніці із
застосуванням гальванопластики (декоративні скульптури «Лелі», 1996; «Спрагле тіло», 1998; «Спокуса»,
1999). І поряд із ними вражає своєю цнотливістю вирішений гранично узагальнено архаїчний торс Праматері, у якому сконцентровано життєдайну силу (декоративна пластика «Мати», 1999). Справжньою творчою
вдачею майстра можна вважати динамічну скульптурну композицію «Танок» (2005, ЛЕКСФ, НМУНДМ).
2004 р. на кафедрі художнього скла ЛНАМ було відкрито спеціалізацію «вітраж». Викладати запросили
художників-вітражистів: О. Янковського, В. Рижанкова, О. Принаду, О. Шевченка.
Розсунути звичні межі мистецтва вітража намагається
Орест Принада, член НСХУ, старший викладач кафедри художнього скла ЛНАМ, який є її ж випускником
(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 «Дерево 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, поєднання яких відіграє неабияку роль у творенні оригінальних художніх образів у вітражних композиціях, що
переважно мають характер геометричної абстракції.
Художньо-образними інспіраціями О. Принади в його
камерних декоративних вазах є орнаментика мистецтва Трипілля, а також традиційні японські керамічні
посудини. Для автора характерним є дизайнерський
підхід. Це особливо помітно у відточених, простих, але
виразних формах куль з двошарового скла з асоціа

in blowing and stained glass, search for colored-plastic
expression, figurative 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 autonomous art form, independent of the architecture of buildings. The shimmering surfaces of his stained-glass sheets,
with contrasting or soft colors and precisely discovered
proportions, are unusual in shapes and mysterious in
content 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. Kurylo
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
direction 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 impresses with its chastity
in which the life-giving force is concentrated (decorative
plastic “The Mother”, 1999). Dynamic sculptural 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-stainedglass makers were invited to teach: O. Yankovskyi,
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 appropriate 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 author.
This is especially noticeable in sharpened, simple but
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тивними пейзажними чи орнаментальними образами
всередині скляних об’ємів (декоративні вази із серій
«Трипілля», «Зима», «Чорне та біле», «Ландшафти»,
1997–2000).
Окреме місце у творчості О. Принади посідає гутна
склопластика, де варіюються мотиви, «пов’язані з
підсвідомістю та дитячими спогадами, що відіграють
важливу роль у формуванні образів – адже саме ці
символічні образи у багатьох сенсах є свідченнями
архетипних елементів у свідомості людини» [19],
які і є основою мистецької концепції цього автора
(декоративна пластика «Дзиґа», 2004; «Ти і я», 2008;
декоративна композиція «Дитячі ігри», 2010).
Під впливом чарівності мистецтва ар-деко, що увібрало в себе у другій чверті ХХ ст. різноманітні тенденції – примхливі арабески й обтічність скульптурних форм модерну, різкі злами кубізму, фовістську
багатобарвність – з’являються твори Олександра
Шевченка, який виконує вітражі в класичній техніці
Тіффані (декоративні композиції «Портрет», «Поцілунок», «Коник» – 1999; декоративна лампа, 2000).
Діаметрально протилежними до них є станково-декоративні вітражі Олега Янковського, який є самобутнім «композитором» абстрактних мотивів  (вітражна пластика з серії «Кристалічні серця», 2000; вітражі
«Ілюзія», «Млин» – 1998; «Жовто-блакитний», 2005).
Наприкінці ХХ ст. саме львівські митці почали відроджувати мистецтво вітража. 1999 р. у Львові було
створено першу українську професійну Асоціацію художників-вітражистів «Вікно», до якої увійшли випускники кафедри художнього скла ЛНАМ О. Янковський
(голова Асоціації), А. Винту, І. Гах (мистецтвознавець),
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 українського 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. Холодного,
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 іконостас, запрестольний образ, вікна-образи в каплиці Св. Георгія у
Львові. Його розробили та виконали художники
А. Винту, Ю. Павельчук, О. Личко і В. Рижанков. Прекрасну адаптованість вітража в сучасному інтер’єрі
демонструють геометричні та ліричні абстракції
О. Янковського; вишукані орнаментально-фігуративні вітражі-картини В. Рижанкова; вітражні затишні
світильники в техніці Тіффані О. Шевченка та його ж
міні-вітражі, що вирізняються експресивною 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 ма-
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expressive shapes of two-layer glass balls with associative
landscapes or ornamental images inside glass volumes
(decorative vases from the series: “Trypillya”, “Winter”,
“Black and White”, “The Landscapes”, 1997 – 2000).
A separate place among the works of O. Prynada occupies 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 consciousness” [19], which are the basis of this author’s artistic concept (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
absorbed 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
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 Ukrainian
professional association of artists-stained-glass makers “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
critic), 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, originating in Western Ukraine from the fourteenth
century together with the development of Gothic architecture. The members of the Association set themselves
the goal to restore the stained glass masterpieces of the
Coryphaeus of the Galician church stained glass of the
first third of the 20th century: 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
abstractions 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
graphics, where the main role is played by a pattern of
interweaving of the so-called folio – copper wire.
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жорності й ошатності, притаманні абстрактноорнаментальним композиціям І. Тарнавського. Суто
жіночим шармом підкорюють мініатюрні вітражі
І. Гах. Отже, твори львівських вітражистів переконують, що вітраж – ідеальне для архітектурного
простору декоративне оздоблення, це мистецтво
світла й кольорів, сповнене високої естетики.
Широка амплітуда творчих проявів українських митців
скла переконує у стрімкому злеті українського професійного декоративного мистецтва наприкінці ХХ ст.  На
жаль, через економічні негаразди на початку 2000-х
творчий потенціал художників-склярів було суттєво
підірвано. Для нормальної творчої реалізації митцям
передусім потрібна творчо-виробнича база, а також
регулярні масштабні виставки, конкурси, симпозіуми, робота з музейними колекціями. Прикро, але
мусимо констатувати, що в першому десятиріччі ХХІ
ст. в Україні зупинилися майже всі заводи художнього скла, зокрема й ЛЕКСФ, де працювали унікальні
скловарні печі, на яких протягом багатьох років було
створено 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
Львові продовжують відбуватися міжнародні симпозіуми художнього скла (усього за період 1989–2016 рр. їх
відбулося десять). Визнані на світовому рівні, ці заходи створили Україні реноме визначного східноєвропейського осередку новітнього експериментального
гутництва, яке на зламі ХХ–ХХІ ст. трансформувалося
у високе мистецтво, що здатне з честю

Interesting experiments with the texture, when the stained
glass loses the transparency and acquires special majeure and smartness, are typical of abstract-ornamental
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 professional decorative art in the late twentieth century. Unfortunately, due to economic hardships in the early 2000s, the
creative potential of glass artists was significantly undermined. 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 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
European 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 un
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представляти нашу країну на найвищому мистецькому рівні. Це дало підґрунтя ідеї створити у Львові
єдиний в державі Музей 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 генерацією 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 їх творчі новації захоплюють. Саме це й продемонструвала Всеукраїнська виставка «Сучасне «мистецтво вогню» України»
в Центральному будинку художника в Києві у 2015 р.
(куратор-координатор З. Чегусова).

try 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
museum is successfully headed by Mykhailo Bokotei.
The great hopes are connected with the youngest generation of Lviv artists who are actively gaining positions in
the contemporary art of glass. These are Andriy Bokotey’s
“students 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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Міжнародний рух студійного скла, який розпочав
своє існування у 1960-х рр. одночасно у США і
Європі, згодом розповсюдився на всі континенти.
Він мав послідовників у кожній країні, де виготовляли
скло і став непересічним явищем у новітній історії
декоративного мистецтва. До початку діяльності
цього руху на підприємствах працювали дизайнери,
чиї проекти на виробництвах виконували невідомі
майстри. Рух студійного скла, натомість, призвів
до переоцінки ролей двох професій – дизайнера і
майстра-гутника,  які згодом об’єдналися в одну –
професію художника, автора художнього твору, який
відтепер трактуватиметься на тому ж рівні, як робота
живописця чи скульптора.
Ідеологія руху полягала в ліквідації культурної ієрархії
між образотворчим мистецтвом і декоративно-прикладним, пропагуванні поваги до унікального об’єкта
ручної роботи. Рух студійного скла спричинив появу

International studio glass movement, which began its
existing in 1960s in the USA and Europe at the same
time, then spread across all continents. It had its followers in every country, where glass had been making, and
became a remarkable phenomenon in the newest history
of decorative art. Before this movement, the designers
worked at the enterprises, whose projects were executed
by unknown masters at manufacturing sites. The studio
glass movement instead has led to revaluation of the roles
of two professions – a designer and a glass blowing master, which then combined in one – the profession of an
artist, an author of art work that will be from now interpreted at the same level as the work of a painter or sculptor.
The movement ideology based on liquidation of cultural
hierarchy between fine art and decorative and applied
arts, promotion of respect to a unique handmade object.
The studio glass movement caused the appearance of a
new term in contemporary art – art glass, which formed
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нового поняття в сучасному мистецтві – образотворчого скла, яке впродовж останніх десятиліть сформувало нові мистецькі вартості та набуло якостей
жаданого артефакту. Авторські твори ініціаторів студійного руху ґенерували основні критерії валоризації
мистецької вартості авторського скла і стали цінними
експонатами приватних і державних колекцій в усьому світі. «Революція» студійного руху, яка відбулася
кілька десятиліть тому, тепер визнана ключовою
подією в історії культури та мистецтва.
Незважаючи на глобальний характер поширення
студійного руху, спільний вектор розвитку художнього
скла в напрямку звільнення від промислової залежності й прагнення до образності та ідейності, національні
школи мають чітко виражену ідентичність і вирізняються власною індивідуальністю. На пострадянському
просторі художнє скло набуло індивідуальних рис у
кожній з країн: у російському художньому склі превалюють формальні пошуки; прибалтійські художники
є послідовниками північноєвропейських течій, де
основний акцент ставиться на елементарності форм
і мінімалізмі кольорових вирішень, при відвертому
тяжінні до декоративності; українські митці, натомість,
тяжіють до експериментальних і образотворчих
властивостей мистецького твору.
Студійний рух у склярстві, що започаткувався в
країнах Західної Європи і США, став однією з яскравих форм вираження сучасних авторських ідей і
мав визначальний вплив на проектування виробів з
художнього скла в усіх країнах світу, у тому числі й
на теренах колишнього СРСР. Піонерами радянського студійного руху стали організатори та учасники
виставки «Скло. Образ. Простір», яка відбулась у

new artistic values and got the qualities of desired artefact for the last decades. The author’s works of the initiators of the studio movement generated main criteria of
valorisation of artistic value of author’s glass and became
valuable exhibits of private and state collections all over
the world. The “revolution” of the studio glass occurred
several decades ago, now is appreciated as a key event
in the history of culture and art.
In spite of global character of the studio movement
expansion, common vector of glass art development
in direction of liberation from industrial dependence
and tendency to figurativeness and ideological content,
national schools have their vividly expressed identity
and have their own individuality. In post-Soviet countries
glass art got its individual features in each of the country:
in Russian glass art formal searches prevail; Baltic
artists are the followers of north European movements,
where the main accent is made on form elementary and
minimalism of colour solution, at open urge to decorativeness; Ukrainian artists urge to experimental and
figurative features of artistic work instead.
The studio glass movement, based in the countries of
Western Europe and the USA, became one of the bright
form of expression of modern author’s ideas and had a
prominent influence on designing of works from art glass
in all countries, including former USSR countries. The
pioneers of the Soviet studio glass movement became
the organizers and participants of the exhibition “Glass.
Image. Space.”, which had taken the place in Leningrad
city (Saint Petersburg now) in 1981, Oleksandr Ivanov
and Halyna Ivanova, Liubov Savelieva, Fidail Ibragimov
and Andrii Bokotey. Later, Frants Cherniak, one more
Lviv artist famous for today, joined these five artists.

м. Ленінград (тепер Санкт-Петербург) 1981 р., Олександр та Галина Іванови, Любов Савельєва, Фідаїль Ібрагімов і Андрій Бокотей. Згодом до п’ятірки
художників долучився ще один відомий сьогодні
львівський митець Франц Черняк.
Смілива й непересічна акція, якою стала виставка
творчої групи українських і російських художників,
викликала велике зацікавлення і була високо оцінена
в мистецтвознавчих колах. Сьогодні можемо сміливо
стверджувати, що з проведенням цього заходу
розпочинається історична епоха розвитку студійного
скла на теренах колишнього Радянського Союзу.
«Про час змін, які надходять, художники-склярі рішуче заявили на початку 1980-х рр. Виставка «Скло.
Образ. Простір», яка відбулась у Львові, Ленінграді
у 1981-83 рр., а 1987 р. у Москві, стала подією. Це
була перша такого плану виставка-маніфест, вже
в назві якої визначилась програма групи художників... – прорив у простір і час. Їх творчий пафос був
скерований на використання просторових виражальних засобів скляної матерії, з допомогою яких
можна було вирішувати взаємовідносини людини і
середовища. Простір, світоглядно широко зрозумілий, захопив уяву художників-склярів, став одним з
найважливіших у творчості наступних поколінь».
Уже з 90-х років ХХ ст. українські митці А. Бокотей
та Ф. Черняк формують ідентичність українського
художнього скла у світі. Ще 1986 р. та 1988 р.
художники беруть участь у перших у світі міжнародних симпозіумах гутного скла в м. Нові Бор
(Чехословаччина) разом з десятками корифеїв
сучасного скла з усього світу. Їхні роботи стають
бажаними в колекціях найвизначніших світових

Мікко Мерікалліо, Фінляндія / Mikko Merikallio, Finland, 1992

Інгуна Аудере, Латвія / Inguna Audere, Latvia, 2007

Вііві Анн Кеердо, Естонія / Viivi Ann Keerdo, Estonia, 2007
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Brave and extraordinary action, which was the exhibition of creative group of Ukrainian and Russian artists,
called a great interest and was highly estimated among
art circles. Today, we can firmly state that with this
event holding a historical epoch of studio glass development started in the post-Soviet countries. “On the
time of changes the glass artists firmly declared in the
early 1980’s. “Glass. Image. Space.” Exhibition held in
Lviv, Leningrad in the years of 1981-83, and in 1987 in
Moscow, became a real event. That was the first such
exhibition-manifest in the name of which the program
of the group of artists was determined… – the breakthrough into space and time. Their creative pathos was
directed towards the usage of spacious expressive
means of glass material, with the help of which it was
possible to realize the relations between a man and the
environment. The space, widely understood in its view,
caught the imagination of the artists and became one of
the most important in creativity of next generations.”  
Already since the 90’s of the 20th century, Ukrainian
artists A. Bokotey and F. Cherniak formed the identity of
Ukrainian glass art in the world. Yet in 1986 and 1988, the
artists took part in first international glass symposiums in
Novy Bor town (Czech Republic) together with the tens
of coryphaei of contemporary glass from the entire world.
Their works became desirable in collections of the most
world famous museums: Corning (USA), Ebeltoft (Denmark), Frauenau (Germany), Toyama (Japan) and others.
A. Bokotey and F. Cherniak and later the representatives
of younger generation – O. Zvir, R. Dmytryk, A. Petrovskyi and others, during the 90’s of the 20th century participate in international forums of blown glass in Hungary,
Poland, France, USA, Holland, Germany, Latvia, Lithua
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музейних збірок – Музею скла в Корнінґу (США),
Ебельтофті (Данія), Фрауенау (Німеччина) та інших.
Андрій Бокотей та Франц Черняк, а згодом і представники молодшого покоління – Олесь Звір, Роман
Дмитрик, Андрій Петровський та інші, упродовж 90-х
ХХ ст. беруть участь у міжнародних форумах гутного
скла в Угорщині, Польщі, Франції, США, Голландії,
Німеччині, Латвії, Литві, Естонії, Росії. Власне цей
період характеризується проведенням найбільшої в
історії мистецтва кількості симпозіумів і конференцій
з художнього скла, організованих з ініціативи Американської асоціації художників склярів Glass Art Society
(США); скловиробничих підприємств у Чехії («Крісталекс», «Мозер»), Польщі («Кросно»), Угорщині («Айка»),
«Гусь хрустальний» (Росія); мистецьких навчальних
інституцій «Пілчак» (США), «СЕРФАВ» (Франція).
Більшість творчих робіт радянських художників, які
працювали у період становлення студійного руху,
була виконана в центрі гутного виробництва колишнього СРСР – склоцеху Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики, створеного
1962 р. На Львівщині в ці часи збереглося покоління
професійних майстрів-склодувів, які працювали в
гутних цехах невеликих артілей, завдяки чому і вдалося сформувати колектив цеху ЛКСФ.
Виробництво художнього скла гутним способом на
українських теренах існувало фактично впродовж
останнього тисячоліття. У період ХХ – початку ХХІ ст.
в Україні функціонувало кілька десятків підприємств,
які продукували художнє скло різними техніками,
проте найважливішим з них, що упродовж майже
півстоліття був центром вітчизняного гутництва й
осередком збереження традицій і виховання наступного покоління, була Львівська експериментальна
кераміко-скульптурна фабрика.
У склоцеху ЛЕКСФ функціонувала спеціальна бригада майстрів, яку фінансував Худфонд у Москві,
саме вона була призначена для виконання творчих
робіт художників-склярів з усього СРСР. 1989 року
склоцех ЛЕКСФ став базою для проведення одного
з найяскравіших явищ у культурно-мистецькому
житті країни, а також найтривалішого безперервного
форуму художників-склярів у світі – міжнародних
симпозіумів гутного скла у Львові.
Безперечно, це культурне явище мало багатовекторний вплив на розвиток українського художнього скла, поширення міжнародного студійного
руху та проектування продукції українських підприємств-скловиробників. Серед найсуттєвіших
результатів проведення заходу є популяризація
українського художнього скла у світі та ознайомлення мистецького середовища України з досягненнями світового склярства, а також корекція вектора
стилістичних та ідейних напрямків у вітчизняному
художньому склі.
Історія міжнародних симпозіумів гутного скла у
Львові розпочалася 1989 р. завдяки ініціативі одного
з засновників міжнародного студійного руху на постсоціалістичному просторі А. Бокотея. Симпозіуми
відбуваються у Львові кожні три роки. Художники,
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nia, Estonia, Russia. Actually, this period is characterized
by holding of the most number symposiums and conferences of art glass in the history organized by the initiative
of Glass Art Society (USA); glass producing enterprise
in Czech Republic (Crystalex, Mozer), Poland (Krosno),
Hungary (Aika), “Gus-Khrustalny” (Russia); art education
institutions of Pilchuk (USA), СERFAV (France).
The most of creative works of Soviet artists, who worked
during the period of establishment of the studio movement, were performed in the centre of blown glass of the
former USSR – the glass department of Lviv Experimental Ceramic and Sculpture Factory (LECSF), established
in 1962. In Lviv district of those times, the generation of
professional glass blowers, who worked in glass blowing
workshops of small co-operative craft societies, was
been kept; due to this the formation of the workshop
collective of LECSF was made.
The production of art glass by blowing has existed actually for last millennium in Ukraine. Within the period of the
20th – early 21st centuries, several tens of enterprises
producing art glass by various techniques operated in
Ukraine; however the most important from them that
during almost half century was the centre of domestic
glass blowing and keeping of traditions and growing
up of next generation, Lviv Experimental Ceramic and
Sculpture Factory was.
At the glass department of LECSF a special crew of
masters operated, which was financed by Art Foundation in Moscow; exactly it was pointed to execute
creative works of the glass artists from the whole USSR.
In 1989, the glass department of LECSF became the
base for holding of the most fascinating event in cultural
and artistic life of the country and of the most durable
non-stop forum of glass blowing masters in the world –
International Blown Glass Symposiums in Lviv.
Undoubtedly, this cultural event had a multilateral influence on development of Ukrainian art glass, expansion
of the international studio movement and designing
of production of Ukrainian glass making enterprises.
Among the most significant results of the event holding is popularization of Ukrainian art glass in the world
and acquaintance of artistic environment of Ukraine
with achievements of the world glass making and also
correction of the vector of stylistic and idea directions in
domestic art glass.
The history of International Blown Glass Symposiums
in Lviv began in 1989 due to the initiative of one of the
founders of the international studio movement at post-socialistic space Andrii Bokotey. The symposiums take
place in Lviv every three years. The artists, symposium
members have the opportunity to work near furnaces with
a crew of highly qualified glass blowers. On the results
of the work, an exhibition is held, and they exposed the
works as an offer for the city. Over 250 artists from 32
countries have already participated in the symposiums.
The unique collection of compositions includes over
350 units; it is stored in the funds of Andrey Sheptytsky
National Museum in Lviv and Glass Museum in Lviv and
is the reflexion of modern state of the world glass art. The
goal of organizers is in foundation of glass museum with
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учасники симпозіуму, мають змогу працювати біля
гутних печей з бригадою висококваліфікованих майстрів-гутників. За результатами роботи відбувається
виставка, а експоновані твори залишаються в дарунок місту. Участь у міжнародних симпозіумах гутного
скла вже взяли понад 250 художників з 32-х країн.
Унікальна колекція зібраних композицій налічує
понад 350 одиниць і зберігається у фондах Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького та
Музею скла у Львові і є віддзеркаленням сучасного
стану світового склярства. Метою організаторів є
створення музею скла з постійно діючою експозицією, а відтак – можливість експонувати у майбутньому повну колекцію результатів симпозіумів.
У світі функціонує лише кілька музеїв скла, у фондах
яких зберігаються роботи таких відомих художників як Е. Ейш, Т. Зельнер (Німеччина), Е. Лейбовіц
(Бельгія), І. Шугаєк (Чехія), М. Ліпофський, С. Рольф
Пауел, М. Роджерс, М. Екстранд (США), Е. ван
Дійк (Нідерланди), Н. Морен, Я. Зорічак (Франція),
Ф. Ібрагімов, Л. Савельєва (Росія), М. Меррікалліо
(Фінляндія), К. Накада (Японія) та багато інших. Проте
колекція жодного з цих музеїв не була сформована з
авторських творів, виконаних у одному місці під час
мистецьких форумів. Це, на перший погляд, може
не мати суттєвого значення для культурної вартості
музейної колекції, але слід передусім враховувати
специфіку самого процесу виконання авторських
композицій гутним способом.
В нормальних повсякденних умовах і комфортних
лаштунках майстерень художники можуть довільно
використовувати час і підбирати необхідне обладнання на реалізацію завчасно запроектованих авторських творів. Експромт і потреба змінювати проект
через об’єктивні обставини, які виникають у процесі
виконання біля печі та спричинені особливістю технологічного процесу, у таких умовах не є настільки
необхідною якістю, як у випадку роботи на симпозіумі. Тут художники диспонують надзвичайно коротким
часом і для виконання безпосередньо біля печі, і
для подальшої обробки та довершення композиції.
Окрім того, художники працюють з абсолютно іншим
матеріалом (фізичні властивості скломаси значно
відрізняються в різних місцях), новою бригадою майстрів-виконавців і під тиском загальної уваги і самих
учасників, і численних сторонніх відвідувачів заходу.
Симпозіуми стали своєрідним каталізатором у
появі на світовій арені сучасного мистецтва поняття
«українське авторське скло» та «український дизайн
художнього скла». Сьогодні, з перспективи понад
чвертьстолітньої історії проведення симпозіумів у
Львові, можна сміливо стверджувати, що саме цей
захід став «вікном у світ» для пострадянського українського скловиробництва. З 1989 р. участь у тоді
ще всесоюзному симпозіумі брали І. Шугаєк (Чехія),
М. Ліпофський (США), М. Меррікалліо (Фінляндія), Я.
Єгенєйш (Угорщина). Уже на наступному заході 1992
р., який був у повному значенні міжнародним, участь
брала делегація американської Асоціації художників-склярів у складі тодішнього президента С. Ді

permanent exhibition, and thus, in the possibility of exposition of full symposium collection in future.
There are just several glass museums functioning in the
world, the funds of which keep the works of such wellknown artists as E. Eisch, T. Sellner (Germany),
E. Leibovitz (Belgium), J. Suhajek (Czech Republic),
M. Lipofsky, S. Powell, M. Rogers, M. Eckstrand (USA),
E. van Dijk (Netherlands), N. Morin, Y. Zoritchak (France),
F. Ibragimov, L. Savelyeva (Russia), M. Merikallio (Finland), K. Nakada (Japan) and many others. However, the
collection none of them was formed from author’s works,
performed in one place during artistic forums. This thing,
at first sight, can have no essential meaning for cultural
value of museum collection, but first of all, the specificity
of the process of author’s composition performance by
blowing should be taken into account.
In normal everyday conditions and comfort workshops,
the artists can freely use their time and select necessary
equipment for realization of preliminary designed author’s
works. The improvisation and necessity to change the
project because of objective circumstances appeared
in the process of performance near the furnace and
caused by the technological process peculiarity are not
so a necessary quality in such conditions as working
during the symposium. Here, artists dispose of extremely
short time for performance right near the furnace as well
as for further processing and finishing of composition.
Apart from this, the artists work with absolutely another
material (physical properties of glass melt differs greatly
in different places), a new crew of master performers and
under pressure of general attention of the participants
and many detached spectators of the event.
The symposiums became a peculiar catalyser in appearance at contemporary art world arena of a term of
“Ukrainian author’s glass” and “Ukrainian design of art
glass”. Nowadays, from the perspective of over a quarter
century history of symposium holding in Lviv, it can be
firmly stated that exactly this event became a window
into the world for post-Soviet Ukrainian glass making.
Since 1989, in all-Union symposium J. Suhajek (Czech
Republic), M. Lipofsky (USA), M. Merikallio (Finland),
J. Jegenyes (Hungary) participated. In the next event
in 1992, which was international in its all meaning, the
delegation of American Glass Artist Association took part
consisting of the then President S. Dee Edwards, his
deputies J. Simpson and T. Sano and Spanish artist
J. Gomez. This visit became the beginning of close
cooperation with the Association and permanent participation of its members in the following symposiums in
Lviv, as well as publications on Ukrainian subject in GAS
News almanac, materials of scientific conferences.
Famous Russian art critic, who dedicated her main
studies to the question of international studio movement,
L. Kazakova states the following: “International Blown
Glass Symposiums in Lviv had a significant role in development of art glass author’s line and were necessary for
liberation of the artists from exclusively production tasks.”
However, this statement has an additional meaning:
“production tasks” of mentioned artists were also responded to treatment of essential influence author’s
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Іржі Шугаєк, Чехія / Jiri Suhajek, Czechia, 1998

Інесе Льюнгрен, Швеція / Inese Ljunggren, Sweden, 2016

Едвардса, його заступників Дж. Сімпсона та Т. Сано,
іспанського митця Х. Гомеса. Цей візит став початком тісної співпраці з Асоціацією, постійної участі
її членів у наступних симпозіумах у Львові, а також
появи публікацій на українську тематику в альманасі
«ҐАС Ньюз», матеріалах наукових конференцій.
Відома російська мистецтвознавець, яка присвятила
свої основні дослідження питанню міжнародного
студійного руху, Л. Казакова стверджує: «Міжнародні
симпозіуми гутного скла у Львові відіграли значну
роль у розвитку авторської лінії художнього скла і
були необхідні в розкріпаченні художників від винятково виробничих завдань». Проте це твердження
має додатковий сенс: «виробничі завдання» згаданих художників також піддалися значному впливові
авторської лінії та «розкріпачили» український дизайн
від усталеного традиційного підходу до проектування
тиражних виробів. У асортименті фабричної продукції
з’являються зразки з простими формами, відсутніми
зовнішніми наліпами, аскетичним внутрішнім декором – адекватні зміни до тогочасних західних віянь у
дизайні склопродукції.
Водночас, завдячуючи участі у симпозіумах в 1992му та 1995 рр. бельгійських, голландських, французьких художників і бізнесменів з’явилася можливість налагодження співпраці та експорту продукції
гутного цеху ЛЕКСФ на понад десятиліття, аж до
завершення її діяльності у 2005 р., а також підприємства «Фірма старт» у м. Щирець.

line and “liberated” Ukrainian design from stable traditional approach to mass product designing. In the range
of factory products the samples with simple shapes,
absence of external moulds, ascetic internal decor
appeared – adequate changes to western trends of that
time in glass product design.
Simultaneously, thanks to participation in symposiums
in 1992 and 1995 of Belgian, Holland and French artists
and businessmen, a possibility of cooperation and
export of the products of the glass department of LECSF
appeared for more than a decade, up to the completion
of its activity in 2005, as well as the enterprise “Firma
Start” in Shchyrets town settlement.
A practice part, in other words, an immediate work of
the artist near furnaces always took place in glass making enterprises in the atmosphere of industrial production filled with a spirit of improvisation, experiment and
author’s individualism due to symposium participants.
First six actions were held on the base of LECSF. After
its closing, the next symposium in 2007 took place at
Berezhanskyi Glass Factory; in 2010, the work was
executed on the base of LLC “Galician Glass” Company, and in 2013 and 2016 – in job training workshop of
Glass Art Department of Lviv National Academy of Arts.
Taking into consideration the critical situation occurred in
glass making in Lviv district and the absence of production base (Berezhanskyi Glass Factory was closed in
2008, “Galician Glass” Company – in 2011), the organizers of the 9th International Blown Glass Symposium
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Практична частина, тобто безпосередня робота художників біля печей, завжди відбувалася на скловиробничих підприємствах у атмосфері промислового
виробництва, наповненого завдяки учасникам симпозіуму духом експромту, експерименту та авторського індивідуалізму. Перші шість акцій відбулися на
базі ЛЕКСФ. Після її закриття наступний симпозіум у
2007 р. приймав Бережанський склозавод, 2010 р.
робота велася на базі ТОВ «Компанія «Галицьке
скло», а 2013-го та 2016 рр. – у навчально-виробничій майстерні кафедри художнього скла ЛНАМ.
Враховуючи критичну ситуацію, яка склалась у скловиробництві на Львівщині та відсутність виробничої
бази (Бережанський склозавод закрився 2008 р.,
«Компанія «Галицьке скло» – 2011 р.), організатори
9-го Міжнародного симпозіуму гутного скла прийняли рішення про зміну концепції проведення заходу й
надали можливість експонувати на підсумковій виставці не лише роботи, виконані безпосередньо під
час проведення заходу, але й створені в країні походження та привезені для участі в симпозіумі. Безперечно, ця інновація суттєво вплинула на якісний, технологічний, концептуальний та змістовий склад колекції, яка доповнилась роботами художників, виконаними в техніці спікання (А. Мункевіца, Латвія), литва
(Р. Емерінгер, Люксембург), обробки водним струменем (С. Брюже, Латвія), холодної обробки та розпису
(Н. Горохова, Росія).
Програма симпозіумів наповнена виставковими проектами, які мають на меті представлення українському
глядачеві вітчизняних та світових досягнень знаних
митців та молодих художників. Насамперед, слід
згадати про міжнародні проекти, які були організовані
в рамках діяльності симпозіумів. Серед найяскравіших
подій культурного життя Львова за останні декади – персональна виставка словацького художника,
одного з ініціаторів студійного руху Яна Зорічака в
Національному музеї ім. Андрея Шептицького у 1995р.
В експозиційних залах було представлено понад 50
унікальних композицій, а виставка стала однією з
найбільш відвідуваних за всю історію музею.
Другим проектом, який залишив помітний слід в
історії мистецької активності міста, стала виставка
литовського подружжя Реміґіюса Крюкаса і Індре
Стульґайте в Музеї скла у Львові у 2013 р. Абсолютно
відмінна техніка виконання, характерна для Балтійської школи стриманість декору і форми, тяжіння
до переконливої декоративності та максимальне
підкреслення вартостей матеріалу вразили українських
поціновувачів мистецтва художнього скла.
Кожного симпозіуму організатори підсилюють програму заходами, які мають на меті популяризува-ти
українське скло у світі. Так, у рамках симпозіумів у
різні роки були організовані персональні та групові
виставки в експозиційних залах Львова.
У 2013 р. освітнім та інформаційним змістом були
наповнені виставки «Українська школа художнього скла» у музеї Львівської національної академії
мистецтв і «Молоді українські склярі» у Львівському
історичному музеї. У експозиції під назвою «Молоді

in Lviv passed a resolution on changing the conception
of the event holding and gave an opportunity to expose
at summary exhibition not only the works, which were
performed directly during the event but also created in
the country of origin and taken for participation in the
Symposium. Assuredly, this innovation influenced greatly
on qualitative, technological, conceptual and contextual
content of the collection that was completed by artists’
works, made by sintering (A. Munkevica, Latvia), casting
technology (R. Emeringer, Luxembourg), by water jetting
(S. Bruze, Latvia), cold glass finishing and painting
(N. Gorokhova, Russia).
The program of symposiums is full of exhibition projects
aiming to represent to Ukrainian visitors domestic and
world achievements of well-known artists. First of all,
international projects organized within the frameworks
of symposiums are worth to be mentioned. Among the
brightest event of cultural life of Lviv for the last decades
was the one-person exhibition of Slovak artist, one of
studio movement initiators, Yan Zoritchak in A. Sheptytsky National Museum in 1995. More than 50 unique
compositions were represented in expositional halls, and
the exhibition became one of the most visited for the
whole history of the Museum.
Another project that left a noticeable mark in the history
of art activity of the city was the exhibition of a Lithuanian
married couple of Remigijus Kriukas and Indre Stulgaite in Glass Museum in Lviv in 2013. Totally different
technique of performance, typical for Baltic School decor
and shape moderation, tendency to persuasive decorative effect and maximum emphasis of material values
impressed Ukrainian connoisseurs of glass art.
At every symposium, the organizers force the program
with events aiming for popularization of Ukrainian glass
over the world. Thus, within the frameworks of symposiums of different years they organized one-person and
group exhibitions in exposition halls of Lviv.
In 2013, the exhibitions “Ukrainian School of Glass Art”
in the museum of Lviv National Academy of Arts and
“Young Ukrainian Glass Artists” in Lviv Historical Museum were filled with educational and information content.
Recent graduates, who, in spite of difficult economic
conditions, stay to work by their speciality and are
actively engaged in creativity, participated in exposition
called “Young Ukrainian Glass Artists”. They are E. Bilous, E. Tryntsolyn, R. Khudoba, O. Kinash, O. Borovyk,
D. Struk, O. Ivanyshyn and V. Melnychuk. Artists’ works,
made in various techniques, were highly estimated by
the participants and guests of the symposiums, and they
underlined the level of Ukrainian School of Glass Art.
It tells about the perspective of glazing development in
Ukraine and its proper place in the world art.
Within the program of the last symposium of 2016, the
one-man show of O. Zvir was opened in the premise of
Glass Museum in Lviv. As the author notices, the works
were made “in one breath”. In compositions made exclusively by blowing, minimum of cold treatment and gluing
were used. Freely shaped objects with openly impressed
amorphism often associates with a figure, face or extraterrestrial fantastic creatures. In addition to this, a decorative
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українські склярі» брали участь нещодавні випускники, які всупереч складним економічним умовам
залишаються працювати за фахом і активно займаються творчою діяльністю: Е. Білоус, Е. Тринцолин,
Р. Худоба, О. Кінаш, О. Боровик, Д. Струк, О. Іванишин і В. Мельничук. Роботи художників, виконані
в різних техніках, високо оцінили учасники та гості
симпозіумів і підкреслили рівень української школи художнього скла. Це свідчить про перспективу
розвитку склярства в Україні та його належне місце у
світовому мистецтві.
У рамках програми останнього симпозіуму 2016 р.
відбулося відкриття персональної виставки проф.
О. Звіра у приміщенні Музею скла у Львові. Як зазначає сам автор, роботи виконані «на одному диханні».
У композиціях, виконаних винятково в гутній техніці,
застосовано мінімум холодної обробки та склеювання. Вільноформовані об’єкти з відверто вираженою
аморфністю часто викликають асоціації з фігурою,
обличчям чи позаземними фантастичними істотами.
При цьому в гутних творах чітко підкреслена декоративність, утримана послідовна колористична гама,
прочитується спільна ідейна лінія.
«Його творчість представляє експериментальну
течію львівської школи скла з характерним принциповим антитрадиціоналізмом, новітнім формотворенням, відмовою від класичних утилітарно-ужиткових
норм. Орієнтування на формальну новизну та прийоми примітиву, як течії авангарду ХХ ст., дозволило
виробити О. Звіру авторську романтичну міфологію»,
зазначає З. Чегусова.
Другим заходом у програмі стала виставка «СклоПРО» у Арт-салоні «Велес», на якій були представлені твори львівських художників-склярів різних поколінь: А. Бокотея, В. Білоуса, О. Принади, А. Курила,
Р. Дмитрика, О. Шевченка, Д. Струка, Е. Тринцолин,
Е. Білоус, О. Іванишина, Р. Худоби, О. Турецької та
Х. Меленчук.
Високу якість робіт та достойний рівень освіти
іноземні гості підкреслювали, оглядаючи роботи студентів кафедри художнього скла ЛНАМ, репрезентовані на виставці «Львівська школа художнього скла».
Куратори виставки поставили перед собою завдання
максимально широко представити програмне наповнення львівської школи. На виставці експоновані
семестрові роботи різних курсів, дипломні роботи
всіх рівнів, виконані впродовж останніх років у техніках гутної обробки, вітража, литва, спікання, холодної обробки, розпису та ін. Сьогодні можна сміливо
стверджувати, що саме з початком роботи симпозіумів і участі в них студентів ЛНАМ докорінно змінився
підхід молодого покоління до постановки мистецьких цілей, формування авторської думки. Зазнали
переосмислення естетичні вартості та, насамперед,
почало превалювати ідейне, образотворче начало.
Участь у міжнародних симпозіумах гутного скла у
Львові взяло кілька десятків українських художників,
серед яких відомі постаті – А. Бокотей, Ф. Черняк,
А. Балабін, І. Аполлонов, Р. Петрук, В. Мурахвер,
В. Ґінзбург, О. Гущин, О. Звір, Р. Дмитрик, А. Пет-
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effect is vividly stressed, a consequent colour palette is
hold, and a common idea line is read in blowing works.
“His creativity represents an experimental movement of
Lviv Glass School with typical principal antitraditionalism, newest shaping, and denial of classical utilitarian
and practical standards. Orientation to formal novelty
and mode primitive as a movement of avant-garde of
the 20th century allowed O. Zvir to develop an author’s
romantic mythology”, marked Z. Chehusova.
Another event of the program was “Sklo-PRO” Exhibition
in Art Salon Veles, where the works of Lviv glass artists of
various generations were represented: A. Bokotey,
V. Bilous, O. Prynada, A. Kurylo, R. Dmytryk,
O. Shevchenko, D. Struk, E. Trynstolyn, E. Bilous,
O. Ivanyshyn, R. Khudoba, O. Turetska and K. Melenchuk.
Foreign guests emphasized on high quality of work and
decent level of education while observing the works of the
students of Glass Art Department of LNAA, represented
at “Lviv School of Glass Art” Exhibition. Exhibition curators
set themselves a task to represent program content of
Lviv School as complete as possible. Semester works
of different courses, term works of all levels performed
during last several years in glass blowing, stained glass,
casting, sintering, cold glass finishing, painting and other
techniques were exhibited. Today, it can be firmly stated
that exactly with the beginning of symposium holding
and participation of the students of LNAA in them, the
approach of young generation to art goals position and
author’s opinion formation was changed substantially.
Aesthetic values were reinterpreted, and, first of all, idea
and descriptive source started to prevail.
Several dozen of Ukrainian artists, among which are
such famous people as A. Bokotey, F. Cherniak,
A. Balabin, I. Apollonov, R. Petruk, V. Murakhver, V. Ginzburg, O. Hushchyn, O. Zvir, R. Dmytryk, A. Petrovskyi,
O. Prynada, V. Ryzhankov, B. Vasyltsiv, O. Yankovskyi,
L. Mandryka, A. Kurylo, R. Hudyma-Bilous, V. Bilous,
I. Matsiyevskyi and the pleiad of younger artists, took
part in International Blown Glass Symposiums in Lviv.
To tell the truth, the works of Ukrainian authors were
transferred to the collection of Glass Museum after final
exhibition just until 2001.
During last several symposiums, taking into account the
lack of accessible production base, Ukrainian artists had
no opportunity to work close to foreign participants, and
that is why the works, exposed by them at final exhibition, could be executed in other technique than glass
blowing. However, the authors did not offer these works
to museum collection usually.
Among exhibited works at final exhibition of last 10th
International Blown Glass Symposium in Lviv, the compositions of classics of Ukrainian art such as “BarbariSM” by R. Petruk, “From Ancestors” by A. Bokotey and
“Victory” by F. Cherniak would like to be marked. There
are already three compositions of a famous Lviv sculptor
R. Petruk, where glass elements are combined with
wood and linen cord, in the collection of Glass Museum
in Lviv. This time, the author represented the combination of glass with a metal construction. Also, the work
of A. Bokotey is distinguished by certain novelty, where
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ровський, О. Принада, В. Рижанков, Б. Васильців,
О. Янковський, Л. Мандрика, А. Курило, Р. Гудима-Білоус, В. Білоус, І. Мацієвський та плеяда молодших художників. Щоправда, роботи українських
авторів передавали до колекції Музею скла після
завершальної виставки лише до 2001 р.
Упродовж останніх кількох симпозіумів, з огляду на
відсутність доступної виробничої бази, українські
художники не мали змоги працювати поруч з іноземними учасниками, а тому виставлені ними роботи
на підсумковій виставці могли бути виконані в іншій
техніці, ніж гутна. Проте зазвичай ці роботи автори
не передавали в музейну колекцію.
Серед експонованих творів на підсумковій виставці
останнього, 10-го Міжнародного симпозіуму гутного
скла у Львові хочеться відзначити композиції класиків українського мистецтва: «ВарвариЗМ» Р. Петрука, «Від предків» А. Бокотея та «Перемога» Ф. Черняка. У колекції Музею скла у Львові є вже три композиції відомого львівського скульптора Р. Петрука,
де скляні елементи комбіновані з деревом і лляним
шнуром. Цього разу художник представив комбінацію скла з металевою конструкцією. Певною
новизною вирізняється також робота А. Бокотея,
де традиційні об’ємно-просторові фігури виконані
із застосуванням кольорових порошків, що надає
особливого характеру скульптурним формам. Поруч
з корифеями українського сучасного мистецтва свої
роботи виставили працівники кафедри художнього скла ЛНАМ: О. Звір «Щось», В. Рижанков «Без
назви», Н. Петруніна «В оливкових тонах», О. Принада «Зв’язок», А. Петровський «Життя», В. Білоус
«Невідомі знаки», Л. Литвин «Міфи про зародження
світу», а також інші львівські художники: Р. Дмитрик
«Композиція №12», Л. Мандрика «Поле», А. Курило
«Небо і земля», Р. Гудима «Тустань», Г. Ключнікова «Тріо», А. Гоголь «Тополя», І. Мацієвський «Ода
воді», О. Тарнавська «Осінній марафон» та київський
художник С. Кадочніков «Небесне сузір’я».
Свої роботи експонували молоді львівські художники, які вже не вперше беруть участь у симпозіумах і
є не тільки гідними послідовниками, але й майбутнім
львівської школи художнього скла: О. Іванишин «Відлига», Я. Андрухова «Посуд», Р. Худоба «Тюльпан»,
Е. Білоус «Усміхнена», Е. Тринцолин «Одноріг»,
Р. Курилишин «Політика», В. Орлов «Брют», О. Кінаш
«Дім», О. Турецька «Мерехтіння», Ю. Галишин «Непохитність», М. Богуславський «Композиція».
Ключовою постаттю серед згаданих українських
художників є, безперечно, один з піонерів міжнародного руху студійного скла, засновник міжнародних
симпозіумів гутного скла та Музею скла у Львові,
багатолітній ректор Львівської національної академії
мистецтв, дійсний член Національної академії мистецтв України, професор Андрій Бокотей. Випускник
кафедри художньої кераміки ЛДІПДМ А. Бокотей,
учень Р. Сельського, К. Звіринського, Д. Довбошинського, а згодом – одна з найвидатніших постатей
сучасного українського мистецтва та світового мистецтва художнього скла розпочав творчий екс-

traditional volumetric and spatial figures are made with
the use of colourful powders giving a special character
to sculptures. Together with the coryphaei of Ukrainian
contemporary art, the employees of Glass Art Department of LNAA represented their works: “Something” by
O. Zvir, “Untitled” by V. Ryzhankov, “In Olive Tones” by
N. Petrunina, “Connection” by O. Prynada, “Life” by
A. Petrovskyi, “Unknown Signs” by V. Bilous, “Myth of
the World Creation” by L. Lytvyn and also by other Lviv
artists: “Composition No.12” by R. Dmytryk, “Field” by
L. Mandryka, “Heaven and Earth” by A. Kurylo, “Tustan”
by R. Hudyma, “Trio” by H. Kliuchnikova, “Poplar” by
A. Hohol, “Ode on Water” by I. Matsievskyi, “Autumn
Marathon” by O. Tarnavska and “Heavenly Constellation”
by a Kyiv artist S. Kadochnikov.
The young Lviv artist, who have already participated in
symposiums and are not only deserved followers but
also the future of Lviv School of Glass Art, exhibited their
works such as “Thaw” by O. Ivanyshyn, “Crockery” by
Y. Andrukhova, “Tulip” by R. Khudoba, “Smiling” by
E. Bilous, “Unicorn” by E. Tryntsolyn, “Politics” by
R. Kurylyshyn, “Brut” by V. Orlov, “Home” by O. Kinash,
“Glimmer” by O. Turetska, “Firmness” by Y. Halyshyn,
“Composition” by M. Bohuslavskyi.
The key figure among the mentioned Ukrainian artists
is, undoubtedly, one of the pioneers of international
studio glass movement, the founder of International
Blown Glass Symposiums and Glass Museum in Lviv, a
multi-year rector of Lviv National Academy of Arts, Full
Member of the National Academy of Arts of Ukraine,
Professor Andrii Bokotey. The graduate of the Department of Art Ceramics of the Lviv Institute of Decorative
and Applied Arts A. Bokotey, a student of R. Selskyi,
K. Zvirinskyi, D. Dovboshynskyi, and later one of the
most outstanding figures of contemporary Ukrainian art
and world glass art began a creative experiment with
this material in the early 70’s exactly in the workshop of
LECSF. A. Bokotey learned the rich experience of Lviv
glass blowers of the older generation, spending much of
his time directly near the hot glass furnaces, experimenting much with glass, adapting new methods of decorating, forming the interior space, the use of combined
techniques and shaping tools.
The leading line, the quintessence of design thinking of
A. Bokotey is imagery. The materialization of the idea by
the most elemental means of forming, the integrity and
moderation of shape together with the tense silhouette
line is a perfect compositional component of the works
exhibited during the first two symposiums: Rest (1989,
blown glass), We are sitting (1992, blown glass). The
expressive emphasis on such characteristic features of
the material as transparency, light penetration, the specificity of the plastics of hot mass formed the basis of the
composition From Ancestors (2016, blown glass).
Over twenty years of experience of A. Bokotey in the Glassblowing workshop of LECSF make a continuous process
of experimentation with the form, technique, decor, interior
space, colour and texture. Ukrainian art critic O. Fedoruk
rightly remarks in the popular science edition Maestro of
Glass Art Andrii Bokotey: “A. Bokotey’s merit in the field of
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Урсула Гут, Німеччина / Ursula Huth, Germany, 2004

перимент із цим матеріалом на початку 70-х рр. саме
в цеху ЛЕКСФ. А. Бокотей засвоїв багатий досвід
львівських склодувів старшого покоління, значну
частину свого часу проводячи безпосередньо біля
гутних печей, багато експериментуючи зі скломасою,
опрацьовуючи нові методи декорування, формування внутрішнього простору, застосування комбінованих технік і формотворчих засобів.
Провідною лінією, квінтесенцією проектного мислення А. Бокотея є образність. Матеріалізація ідеї
найелементарнішими засобами формотворення,
цільність і стриманість форми разом з напруженою
силуетною лінією є досконалою композиційною
складовою творів, експонованих під час перших двох
симпозіумів: «Відпочинок» (1989, гутне скло), «Сидимо» (1992, гутне скло). Виразне підкреслення таких
характерних рис матеріалу як прозорість, світлопроникнення, специфіка пластики гарячої маси лягли в
основу композиції  «Від предків» (2016 р., гутне скло).
Понад двадцятилітній досвід роботи А. Бокотея в
гутному цеху ЛЕКСФ – це безперервний процес
експериментування з формою, технікою, декором,
внутрішнім простором, кольором і фактурою. Український мистецтвознавець О. Федорук у науково-популярному виданні «Маестро художнього скла Андрій
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glass art is that he acted as a reformer and generator of
creative concepts and ideas, brought in art a novelty spark,
inspired by the fire of the experiment. A. Bokotey raised the
level of experiment to the heights of artistic imagery.” It can
be said without prejudice that the ideological and plastic
searches of the artist became the basis for the formation of
next generations of Lviv glass artists.
The collection of Glass Museum in Lviv includes unique
author works of professional artist, virtuoso master and
permanent participant of the International Blown Glass
Symposiums in Lviv Frants Cherniak. His projects are
distinguished by innovation and the search for modern
forms of correspondence to the demands of the epoch.
The long-standing main artist of LECSF F. Cherniak is
a man of a wide artistic range, in whom the knowledge
of a professional artist, the skill of glass blowing master
and a teacher were combined. His creative way the
artist started in the conditions of industrial production in
the glass blowing workshop of LECSF, where from the
beginning of the workshop activity he worked in the crew
producing indoor sculptures. Comprehensive approach
to creativity allowed F. Cherniak to make over 800
samples for serial production during his work at LECSF:
vases, jugs, shtofs, plates, candlesticks and decorative
sculptures, which have a distinct functionality of shapes,
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Бокотей» слушно зазначає: «Заслугою А. Бокотея в
царині мистецтва скла є те, що він виступив у ролі
реформатора й генератора творчих задумів та ідей,
приніс у мистецтво іскру новизни, запаленої вогнем
експерименту. А. Бокотей підняв рівень експерименту до висот мистецької образності». Можемо сміливо
стверджувати, що ідейні та пластичні пошуки митця
стали базисом для формування наступних поколінь
львівських художників-склярів.
Колекція Музею скла у Львові включає унікальні
авторські твори художника-професіонала та майстра-віртуоза і постійного учасника Міжнародних
симпозіумів гутного скла у Львові Франца Черняка.
Його проекти вирізняються новаторством і пошуком сучасних форм відповідності до запитів епохи.
Багатолітній головний художник ЛЕКСФ Ф. Черняк–
людина широкого творчого діапазону, в чиїй особі
поєдналися знання професійного художника, вміння
майстра-склодува та педагога. Творчий шлях митець
розпочав в умовах промислового виробництва в
цеху гутного скла ЛЕКСФ, де від початків роботи
цеху працював у бригаді з виготовлення дрібної
пластики. Комплексний підхід до творчості дав
можливість Ф. Черняку впродовж роботи на ЛЕКСФ
створити понад 800 зразків для серійного виробництва: вази, дзбанки, штофи, тарелі, свічни-

successful combination of colour palette, decor elegance and special mood.
It is here where F. Cherniak begins to look for new forms,
in which he studies the possibility of improving the technical methods of glass processing, trying to transform
the traditional ways of decorating into new, experimental
ones. In the work of F. Cherniak’s authorship, since the
first symposium in 1989, the tendency to the figurative
element is clearly observed. The search for silhouette
anthropomorphic images in objects, traditionally shaped
by glass blowing, is especially characteristic for author’s
works of the artist of that time. The subordination of
technological principles to the content load of the work
through the solution of figurative-plastic issues is clearly
read in the composition Face (1992, blown glass).
One of the symbolic works that is notable in the collection
and repeatedly illustrates the actions within the framework of the symposiums or Glass Museum in Lviv is the
composition Integrity by the artist R. Petruk. Four freestyle
shapes are combined into one with a coarse linen cord;
the composition is installed on a wooden construction,
and on the corks, there are the inscriptions “1989, 1992,
1995, 1998” – the years of the first four symposiums.
Recalling the creativity of the author, Z. Chehusova wrote:
“R. Petruk seems to try to touch the origins of glass making technique, which was moulded in antiquity.
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ки, декоративна скульптура, яким притаманні чітка
функціональність форм, вдале поєднання кольорової
гами, вишуканість декору й особлива настроєвість.
Саме тут Ф. Черняк починає пошуки нових форм,
у яких вивчає можливість удосконалення технічних
прийомів обробки скла, прагнучи трансформувати
традиційні способи декорування у нові, експериментальні. В роботі авторства Ф. Черняка ще з першого
симпозіуму у 1989 р. виразно простежується тяжіння
до образотворчого первня. Особливо характерним для
тогочасних авторських робіт митця є пошук силуетних
антропоморфних образів у традиційно формованих
гутним способом об’єктах. Підпорядкування технологічних принципів змістовому навантаженню твору через
вирішення образно-пластичних проблем виразно прочитується у композиції «Обличчя» (1992 р., гутне скло).
Одною із символічних робіт, яка вирізняється у колекції
та неодноразово ілюструвала заходи у межах діяльності симпозіумів або Музею скла у Львові є композиція
художника Р. Петрука «Цілісність». Чотири вільнодуті
форми поєднані в одне ціле грубим лляним шнуром;
композиція встановлена на дерев’яній конструкції, а
на корках видніють написи «1989, 1992, 1995, 1998» –
роки проведення перших чотирьох симпозіумів.
Згадуючи творчість автора, З. Чегусова пише: «Р.Петрук ніби намагається доторкнутися до витоків техніки
виготовлення скла, яке ліпили у давнину. Відштовхуючись від навмисно грубих утилітарних форм, митець перетворює надмірну простоту, лаконізм його
засобів виразності на високу художність, наповнюючи свої твори особливою теплотою, задушевністю,
що так властиві народному примітиву (Композиції із
серії «Варваризм»: «Посудини», 1996-1998; «З життя

Coming from deliberately rude utilitarian forms, the artist
turns the excessive simplicity, laconicism of his means of
expressiveness into high artistic performance, filling his
works with special warmth and heartiness, which are so
typical for the folk primitive (Compositions from the series
BarbariSM: Vessels, 1996 – 1998; From the Life of Vessels,
1998; Portrait, 1999, etc.). Serious internal engagement in
philosophical comprehension of the topic in the absence of
external extravagance and visual effects distinguishes the
work of R. Petruk in the modern stream of fiberglass.”
One more artist, who invariably participates in the
symposiums, starting from his student years, is Andrii
Petrovskyi. The artist “successfully uses his experience
of the glass blowing master, acquired in the job training
workshop of the Glass Art Department of LNAA (1989–
1997). His original works, formed by glass blowing of
free shaping, impress with their improvisations, lightness
and ease of silhouettes, achieved thanks to the high
professional level of the author. Built on a combination
of architectonic constructions and vessel forms, the
mysterious works of A. Petrovskyi, which appear to
come from the worlds forgotten by the humanity, acquire
the features of spatial objects (decorative compositions
Tower of Life, 1997, Path, 1998, Skyphos, 2000).
Famous practical designers of global renown participated in
different symposiums – J. Suhajek (Czech Republic),
P. Illo (Slovakia), R. Kriukas and V. Paulauskas (Lithuania),
A. Munkevica (Latvia), V.-A. Keerdo and K. Koppel (Estonia), M. Eckstrand, S. Powell and M. Rogers (USA),
M. Durran (Great Britain), K. Nakada (Japan). Many foreign
artists, participants of the symposium, personally performed their own projects as part of the crew of Ukrainian
glass blowers. Among them, the mastery has the following

Ед ван Дійк, Нідерланди / Ed van Dijk, Netherlands 2013
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посудин», 1998; «Портрет», 1999 тощо). Серйозна
внутрішня заангажованість на філософське осмислення теми при відсутності зовнішньої екстравагантності і візуальних ефектів виокремлює творчість
Р. Петрука у сучасному річищі склопластики».
Ще одним художником, який незмінно, починаючи
зі студентських часів, бере участь у симпозіумах –
Андрій Петровський. Художник «вдало використовує
свій досвід роботи майстра-склодува, здобутий у виробничій майстерні кафедри художнього скла ЛНАМ
(1989-1997 рр.). Його самобутні  твори, сформовані
гутним методом вільного формування, вражають імпровізаціями, легкістю і невимушеністю силуетів, що
досягається завдяки високому професійному рівню
автора. Вибудувані на сполученні архітектонічних
конструкцій і посудних форм, утаємничені твори
А. Петровського, які ніби прийшли з забутих людством світів, набувають рис просторових об’єктів
(декоративні композиції Вежа життя», 1997 р.; «Доріжка», 1998 р.; «Скіфос», 2000 р.).
Участь у різних симпозіумах брали відомі дизайнери-практики зі світовим іменем – І. Шугаєк (Чехія),
П. Ілло (Словаччина), Р. Крюкас і В. Пауляускас
(Литва), А. Мункевіца (Латвія), В.-А. Кеердо та К.
Коппель (Естонія), М. Екстранд, С. Рольф Пауел та
М. Роджерс (США), М. Дюрран (Великобританія),
К. Накада (Японія). Багато з іноземних художників,
учасників симпозіуму, власноруч виконували свої
проекти у складі бригади українських гутників. Серед
них віртуозною майстерністю володіють І. Шугаєк
(Чехія), М. Екстранд, А. Пауерс (США), Ж. Лєм’є,
Ж.-П. Шевальє (Франція), У. Акбей (Туреччина), Т. Іто
(Японія). Завдяки спільному виконанню гутних творів,

artist as J. Suhajek (Czech Republic), M. Eckstrand,
A. Powers (USA), J. Lemier, J.-P. Chevalier (France), U. Akbey (Turkey), T. Ito (Japan). Thanks to the joint performance
of glass blowing works, Ukrainian glass blowers mastered
the experience and became familiar with new techniques,
methods of decorating and forming, and mastered the use
of somewhat different tools.
The Symposium of 2013 was attended by 68 artists, art
critics and representatives of educational institutions from
Belarus, Belgium, China, Latvia, Lithuania, Luxembourg,
Mexico, Netherlands, Norway, Slovakia, Poland, Russia,
Romania, USA, Czech Republic, Japan and Ukraine.
Among the guests were the artists, who are regular
participants in the symposiums in Lviv, some of them even
since 1989: J. Suhajek (Czech Republic), F. Ibragimov
and B. Fiodorov (Russia), M. Eckstrand (USA), R. Kriukas
(Lithuania), A. Munkevica, S. Bruze and I.Brence (Latvia),
V. Florescano (Mexico), E. Atrashkevich and T. Porozhniak
(Belarus), R. Emeringer and Z. Baiza (Luxembourg) and
many others. At the same time, the list of participants was
enriched by such well-known names as Edward Leibovitz
(Belgium), who is considered to be one of the first followers of the international glass studio movement in Europe;
P. Illo (Slovakia) – the Head of glass department of Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, one of the most
famous designers in Europe; E. van Dijk (Netherlands) – a
world-famous artist and design engineer of hot glass furnaces; T. Ito (Japan) – an artist, who interprets Japanese
traditional art and works in the Czech Republic, Denmark
and the United Kingdom. Involvement in the symposium
of new names has given a new impulse to the action, and
their participation is a significant popularization tool.
In the last forum, which took place on October 2-12,

Джош Сімпсон, США / Josh Simpson, USA, 1992
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українські майстри-склодуви перейняли досвід та
ознайомилися з новими технічними прийомами, способами декорування та формування, а також освоїли
використання дещо відмінних інструментів.
У симпозіумі 2013 р. брали участь 68 художників,
мистецтвознавців та представників навчальних
закладів з Білорусі, Бельгії, Китаю, Латвії, Литви,
Люксембурга, Мексики, Нідерландів, Норвегії,
Словаччини, Польщі, Росії, Румунії, США, Чехії,
Японії та України. Серед гостей були художники,
які є постійними учасниками симпозіумів у Львові,
деякі навіть починаючи з 1989 р.: Іржі Шугаєк (Чехія),
Фідаіль Ібрагімов та Боріс Фьодоров (Росія), Марк
Екстранд (США), Ремігіюс Крюкас (Литва), Анда
Мункевіца, Сольвіта Брюже та Івета Бренце (Латвія),
Валерія Флорескано (Мексика), Алєна Атрашкевіч
та Тарас Порожняк (Білорусь), Роберт Емерінгер та
Зайга Байжа (Люксембург) і багато інших. Водночас
перелік учасників був збагачений такими відомими
іменами як Едвард Лейбовіц (Бельгія), який вважається одним із перших послідовників міжнародного
руху студійного скла в Європі; Патрік Ілло (Словаччина)  керівник відділення скла Братиславської академії
мистецтв, один з найвідоміших дизайнерів Європи;
Ед ван Дійк (Нідерланди) – світознаний художник
та інженер-конструктор гутних печей;  Такеші Іто
(Японія) – художник, який інтерпретує японське традиційне мистецтво і працює в Чехії, Данії та Великобританії. Залучення до симпозіуму нових імен надало
нового імпульсу акції, а їх участь є значним популяризаційним засобом.
В останньому форумі, який відбувся 2-12 жовтня 2016 р., взяли участь 42 художники з Естонії,
Ізраїлю, Китаю, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Росії,
США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Швеції, Японії та
України. Важливим з огляду на перспективу є те, що
учасниками симпозіуму були представники вже другого покоління художників: С. Фьодорова, донька російського митця Б. Фьодорова, постійного учасника
більшості симпозіумів у Львові та Я. Робашевський,
син польського скляра Я. Робашевського, учасника
симпозіумів у 1992 та 1995 рр.
Варто звернути увагу на певні технічні прийоми,
застосовані під час виконання робіт на гутній печі.
Р. Крюкас (Литва) для зовнішнього декорування
використав так званий склобій – залишки прозорого
скла, які відрізаються під час декорування та обробки і викидаються у піддон. Невідпалене скло отримує
тріщини та набуває нерегулярної форми. Литовський
художник накладав рештки склобою на гарячу поверхню останнього набору і заплавляв до того рівня,
щоб побите скло не мало гострих закінчень, але водночас зберігало свою характерність. Такий експериментальний спосіб декорування фактурно збагатив
композицію під назвою «Собаче щастя», виконану з
використанням лише прозорого скла.
Прийомом формування, який використали відразу
два учасники є прокатування скла через металеві
валики. Цей спосіб часто застосовує для виконання
об’ємно-просторової пластики професор кафедри
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2016, 42 artists from Estonia, Israel, China, Latvia,
Lithuania, Norway, Poland, Russia, USA, Turkey, Finland,
France, Sweden, Japan and Ukraine participated. The
important thing in view of the prospect is the fact, that
the participants of the symposium were representatives
of the second generation of artists: S. Fedorova, the
daughter of Russian artist B. Fedorov, regular participant
in most of the symposiums in Lviv and J. Robaszewski,
the son of Polish glass artist J. Robaszewski, the participant of the symposiums in 1992 and 1995.
It is worth paying attention to certain techniques used
during the work with a hot glass furnace. R. Kriukas
(Lithuania) used for the outer decoration the so-called
cullet - the remains of a transparent glass, which are cut
off during decorating and processing and are thrown into
a pallet. Not annealed glass gets cracked and becomes
irregular. The Lithuanian artist put the remnants of the
cullet on the hot surface of the last set and melted to
such a level that the broken glass did not have sharp
endings, but at the same time kept its character. Such
an experimental method of decorating enriched the texture of the composition entitled Dog’s Happiness, made
using only transparent glass.
The method of formation, used immediately by two
participants, is the rolling of glass through metal rollers.
This method is often used by the Professor of Glass Art
Department of LNAA, the founder and the Chairman of
the Organizing Committee of the symposiums A. Bokotey,
for the performance of volumetric and spatial plastics.
American J. Ronner, gluing the ends of each other of
rolled and curved sheets, formed vertical towers, subsequently subjected to sandblasting. I. Stulgaite (Lithuania),
on the other hand, used lightly curved transparent sheets
for her installation named “Tree”, where peculiar transparent leaves hung on the branches of a natural tree.
A. Munkevica (Latvia) performed a composition called
“My Muse into the Warm, My Muse In the Light of the
Moon”, it would seem, by the simple and usual technique of silent blowing, however, no traditional gypsum
or wood, but the high-temperature isolation material,
that is more often used in sintering, was served as a
form. It should be noted that the image – here the portrait of the artist’s husband – was not cast, but carved
out of a soft thermowool. Wooden constructions are
added to the blown forms in the composition.
The work of M. Eckstrand (USA), who, however, did not
participate in the work near the furnace, but brought the
performed composition for exposition at the final exhibition, should also be remarked. The “Untitled” object is
made in the technique of sintering and gluing. The basis
of the composition consists of a molten Venetian thread,
formed of black, white and transparent glass. The inner
plane, formed of melted together glass fibre, framed by
white and black glass.
K. Sintes (France) to the simple transparent blown forms,
which symbolize Lviv cobblestone, added the garments
on tree twigs, embedded in a composition called “And
under the Pavement There is a Life”, made with her own
hands of fabric, threads and accessories for sewing.
The work of Russian artist S. Fedorova looked rath-
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художнього скла ЛНАМ, засновник і голова оргкомітету симпозіумів А. Бокотей. Американець Дж. Роннер,
склеюючи кінцями один до одного прокатані та зігнуті
пласти, формував вертикальні вежі, згодом піддані
піскоструменевій обробці. І. Стульґайте (Литва), натомість, використала легко зігнуті прозорі пласти для
інсталяції під назвою «Дерево», де своєрідні прозорі
пелюстки повисли на гілках натурального дерева.
А. Мункевіца (Латвія) виконувала композицію під
назвою «Моя муза в теплі, моя муза в світлі місяця»,
здавалось би, простою та звичною технікою тихого
видування, проте формою слугував не традиційний
гіпс чи дерево, а високотемпературний ізоляційний
матеріал, який частіше використовується у техніці
спікання. Потрібно зазначити, що зображення – тут
портрет чоловіка художниці – було не відлите, а
вирізьблене з м’якої термовати. До видутих форм у
композиції додано дерев’яні конструкції.
Слід відзначити також твір М. Екстранда (США),
який, щоправда, не брав участі в роботі біля печі, але
привіз виконану композицію для експонування на
підсумковій виставці. Об’єкт «Без назви» виконаний
у техніці спікання та склеювання. Основу композиції
становлять сплавлена венеційська нитка, сформована з чорного, білого та прозорого скла. Внутрішня
площина, сформована зі сплавленої разом склонитки, обрамлена білим і чорним склом.
К. Сінтес (Франція) до простих прозорих видутих
форм, які символізують львівську бруківку, додала
власноруч виконані з тканини, ниток і аксесуарів для
шиття вбрання на гілочках дерева, встромлених у
композицію під назвою «І під бруківкою є життя».
Доволі дотепно у процесі виконання виглядала
робота російської художниці С. Фьодорової. Кольорові вільноформовані банки вдувались у своєрідні
«білі сорочки» з термотривкої тканини. Експонований
результат мав довільну форму з вишуканою зовнішньою фактурою тканини і напівматовою поверхнею.
Ті елементи, які впродовж відпалу тріснули, були
зашліфовані по периметру натуральної тріщини та
додані до композиції «Переродження».
Традиційним для художника аскетизмом і глибиною
думки вирізнялася робота художника з Японії, який
упродовж понад двох десятиліть живе і працює у
Фінляндії, К. Накада «Тарілка Дарії». Скляна форма
тарелі з трьома гутними наліпами-ніжками майже
повністю покрита золотою поталлю з нижнього боку
і доповнена позолоченими вилкою та ножем.
Концептуальним підходом до виконання експозиційних робіт вирізнялись А. Пауерс (США), чия
робота «Без назви» була доповнена перформансом,
виконаним художниками під час відкриття виставки
«Львівська школа художнього скла» у Галереї ЛНАМ;
І. Аудере (Латвія) створила композицію «Віртуальне та реальне», де репродукція дрібного скляного
елемента, збільшена кілька десятків разів на друкованому постері, символізувала відносність того, що
ми бачимо насправді; Я. Робашевський (Польща),
композиція під назвою «#антропоцен» символізувала
епоху, в якій ми живемо, а все, що нас оточує, – це

er witty in the process of execution. Coloured, freely
shaped cans were blown into original “white shirts” of
heat-resistant fabric. The exhibited result had an arbitrary
shape with exquisite outer texture of fabric and semimat
surface. Those elements, cracked during the annealing,
were polished along the perimeter of the natural crack
and added to the composition “Rebirth”.
The work of an artist from Japan, who has been living and
working in Finland for more than two decades, K.Nakada,
“Daria’s Dish” was distinguished by asceticism and depth
of thought traditional for the artist. The glass shape of the
dish with three glass blowing mould-legs is almost completely covered with a golden potale from the bottom and
complemented with a golden fork and a knife.
A. Powers (USA), whose work “Untitled” was supplemented by the performance made by the artists during the
opening of the exhibition “Lviv School of Glass Art” in the
Gallery of LNAM, was notable for his conceptual approach to the performance of the exposition works; I. Audere (Latvia) created the composition “Virtual and Real”,
where the reproduction of a small glass element, enlarged
several dozen times on a printed post, symbolized the
relativity of what we actually see; J. Robaszewski (Poland),
the composition called “#anthropocene” symbolized the
era, in which we live, and everything that surrounds us is
glass, wood, metal, sand and plastic. The glass element
of the artist from Poland was technologically executed in
a way used in the 60’s and 70’s of the 20th century by
known Polish glass artist H. A. Tomaszewski.
It is also worth mentioning the works of two Latvian artists,
who have already participated in symposiums in Lviv five
times running. If the work of S. Bruze is executed traditionally for the author with a restrained form, colour and size,
then the composition of I. Brenze this time surprised by the
scale, complexity and richness of forms and colours. Glass
workpieces in the form of floral elements are stuck in a
burned wooden element of the old form for blowing.
Within the framework of the symposium, there was the
International Scientific Conference, where the reports of
professors and heads of art glass departments of higher
educational institutions were highly informative: Alfred University, USA (A. Powers, J. Ronner), Riga Academy of Arts,
Latvia (I. Audere, A. Munkevica) Vilnius Academy of Arts,
Lithuania (P. Rainys), Anadolu University, Turkey (U. Akbey),
Estonian Academy of Arts, Estonia (M. Saare, P. Rudas),
School of Arts, Design and Architecture of Aalto University,
Finland (K. Nakada). Personal creative achievements and
results of national glass art schools were represented by
I. Stulgaite (Lithuania), I. Ljunggren (Sweden), E. Ostapenko and S. Fedorova (Russia). The director of the museum
G. Zawila informed about the collection of art glass of the
Karkonosze National Museum in Jelenia Gora, Poland.
An American artist, virtuoso glass blower and design
engineer of hot glass furnaces M. Eckstrand exclaimed in
his report the topic of today’s issue, which concerns the
future of blown glass and the absence in Eastern
Europe of a base for training of future generations of glass
blowers. According to the speaker, only in Seattle (USA)
today works 24 glass blowing workshops. And what is
the situation in Eastern Europe? Only in Poland and the
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Джей Сільтавуо, Фінляндія / Jay Siltavuo, Finland, 2016

Майкл Роджерс, США / Michael Rogers, USA, 2007

скло, дерево, метал, пісок і пластик. Скляний елемент художника з Польщі технологічно був виконаний у спосіб, який застосовував у 60-70-х рр. ХХ ст.
відомий польський скляр Г. А. Томашевський.
Слід згадати також роботи двох латвійських художниць, які вже вп’яте поспіль беруть участь у симпозіумах у Львові. Якщо твір С. Брюже традиційно для
авторки виконаний зі стриманою формою, кольором і розміром, то композиція І. Бренце цього разу
здивувала масштабністю, складністю та багатством
форм і кольорів. Скляні заготовки у формі флористичних елементів устромлені в опалений дерев’яний
елемент старої форми для видування.
У межах симпозіуму відбулася Міжнародна науково-практична конференція, на якій надзвичайно
пізнавальний характер мали доповіді професури та
завідувачів кафедр художнього скла різних вищих
навчальних закладів: Університет Альфред, США
(А. Пауерс, Дж. Роннер), Ризька академія мистецтв,
Латвія (І. Аудере, А. Мункевіца), Вільнюська академія
мистецтв, Литва (П. Райніс), Університет Анадолу,
Туреччина (У. Акбей), Естонська академія мистецтв,
Естонія (М. Сааре, П. Рудаш), Школа мистецтв і
дизайну Університету Аальто, Фінляндія (К. Накада).
Власні творчі здобутки та досягнення національних
шкіл художнього скла репрезентували І. Стульґайте
(Литва), І. Люнґрен (Швеція), Є. Остапенко та
С. Фьодорова (Росія). Про колекцію художнього

Czech Republic there are several glass blowing enterprises, where art glass is produced and regular training
of new craftsmen is carried out. In addition, M. Eckstrand
emphasized that in every American educational institution
of different levels, where glass artists are trained, students
must undergo a thorough preparation of glass blowing
skills. Thus, each artist is freely able to use a blowing pipe.
Continuing, the speaker put the question to the participants of the conference: “Has glass artist the right to put
his name on his own work, if it has been performed by a
glass blowing master, but not the author himself?”
J. Robaszewski (Poland) and A. Munkevica (Latvia), supporting the discussion, expressed their opinions that the
master here is an artisan. The author of the idea, and thus
the work itself is an artist.
Integration, cognitive and communication processes,
taken their place since the founding of International Blown Glass Symposiums in Lviv, have a decisive
influence on the formation of the artistic vision of next
generations of glass artists. Since 1992, within the
framework of all the symposiums there was a student
mini-symposium, where groups of young artists from
many countries participated. Students performed their
works and exhibited together with the professional artists
at the final exhibit at National Museum in Lviv. Permanent
participation of the students of Lviv Academy in the International Blown Glass Symposiums in Lviv, along with
colleagues from foreign educational institutions, signifi-
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скла Карконоського національного музею в Єлєній
Ґурі, Польща, поінформувала учасників конференції
директор музею Ґ. Завіла.
Актуальну сьогодні тему, яка стосується майбутнього
гутного скла та відсутності у Східній Європі бази для
підготовки наступних поколінь майстрів-гутників,
порушив у своїй доповіді американський художник,
гутник-віртуоз та інженер-конструктор гутних печей
М. Екстранд. За словами доповідача, тільки в самому Сієтлі (США) сьогодні працює 24 гутні майстерні.
А яка ситуація у Східній Європі? Лише на території
Польщі та Чехії працює кілька гутних підприємств, де
виготовляється художнє скло та проводиться постійна підготовка нових майстрів-гутників. Додатково
М. Екстранд підкреслив, що в кожному американському навчальному закладі різних рівнів, де готуються художники-склярі, обов’язково проводиться
студентам ґрунтовна підготовка гутної майстерності. Таким чином, кожен художник вільно володіє
склодувною трубкою. Продовжуючи, доповідач
поставив учасникам конференції запитання: «Чи має
право художник-скляр підписуватись під власним
твором, якщо його виконав майстер-гутник, а не сам
автор?». Я. Робашевський (Польща) та А. Мункевіца
(Латвія), підтримуючи дискусію, висловили думку,
що майстер тут є ремісником. Автором ідеї, а відтак і
самого твору є художник.
Інтеграційні, пізнавальні та комунікаційні процеси,
які мають місце від початку заснування міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові, надають
вирішального впливу на формування мистецького
бачення наступних поколінь художників-склярів. З
1992 р. у рамках усіх симпозіумів проходив студентський міні-симпозіум, участь у якому брали групи
молодих митців з багатьох країн. Свої твори студенти
виконували і виставляли поряд з професійними художниками на фінальній експозиції в Національному
музеї у Львові. Постійна участь студентів львівської
академії в міжнародних симпозіумах гутного скла
у Львові поруч з колегами з іноземних навчальних
закладів суттєво вплинула на ставлення молодого
покоління до формування авторської ідеї, визначення
мистецьких цілей та якості виконання поставлених
завдань. Зазнали переосмислення естетичні вартості, а перевага надавалась, насамперед, ідейному та
образотворчому змісту.
Освітній аспект діяльності симпозіумів полягає не
лише у тому, що основною базою – також і виробничою – був єдиний в Україні вищий навчальний
заклад, який випускає професійних художників
скла. Багатолітній процес, починаючи від симпозіуму 1992 р., започаткував і впровадив зміни у
науково-методичному підході до підготовки художників-склярів у ЛНАМ. На початку дев’яностих років
минулого століття відзначилися революційними на
той час проектами студенти В. Змієвець, А. Курило, С. Корсай, О. Дацюк, Р. Дмитрик, В. Лавний та
багато інших, а згодом і студенти пізніших випусків.
Це було спричинене власне появою в мистецькому
середовищі художників скла поняття концептуального

cantly influenced on the attitude of young generation to
the formation of the author’s idea, the definition of artistic
goals and performance quality of the tasks. Aesthetic
values were reinterpreted, and the advantage was given,
first of all, to the ideological and figurative content.
The educational aspect of the symposiums is not only
in the fact that the main base, also the production, was
the only higher educational institution in Ukraine graduating professional glass artists. The multi-year process,
beginning with the symposium of 1992, initiated and
implemented changes in the scientific and methodological
approach to the training of glass artists at LNAA. In the
early nineties of the last century, the students
V. Zmiyevets, A. Kurylo, S. Korsai, O. Datsiuk,
R. Dmytryk, V. Lavnyi and many others, and subsequently
the students of later graduations, distinguished themselves by the projects revolutionary at that time. This was
actually caused by the appearance of the notion of a conceptual work in the artistic environment of glass artists,
and, therefore, there were the extraordinary performance
of the work and the individual interpretation of the task.
One of the most important factors entailed these changes was the beginning of the organization of International
Blown Glass Symposiums in Lviv. The current information
base, which reflected the latest trends in world glass, the
dynamic development of which dates back to the period
of the 80’s and 90’s, was limited to several instances of
the German Neues Glas, the Czech Glass Review and
GAS News – the bulletin of the American Glass Artist Association. The symposiums, on the other hand, became
a living visual material; a new generation of glass artists
grew up on them, for whom today, only 20 years later,
the notion of “glass art” is not interpreted otherwise than
conceptual, individual composition and figurative load.
At the same time, it should be emphasized that the activity of the International Blown Glass Symposiums in Lviv
also has an indirect influence on the development of world
glazing and the spread of the international studio movement in those countries, where it still has not been actively
developed. An illustrative example of such interaction is
the formation of one of the largest collections of contemporary glass art in the People’s Republic of China and the
establishment of Zhejiang GreenWave Glass Museum.
The idea of establishing a glass museum in Cixi, Zhejiang
Province, originated in a collector of contemporary
Ukrainian art, Chinese businessman You Yaoming, an
inspirer and founder of many art projects directed to develop Ukraine-China cultural cooperation. The supporter
has been interested in glass art by visiting the 10th
International Blown Glass Symposium in Lviv in 2016.
Until this time, You Yaoming concentrated his efforts on
the collection of Ukrainian painting, and his collection
includes over fifty thousand works of the painters from
different regions of Ukraine, presented in several galleries
of Southeast China. The level of interest of the Chinese
businessman was so high that after holding the International Glass Art Conference in Ningbo (PRC) in collaboration with Glass Museum in Lviv in April 2017, the result
of which was the collection of more than 50 works of the
artists from 18 countries, You Yao Ming began the
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твору, а відтак – неординарне виконання роботи та
індивідуальне трактування поставленого завдання.
Одним з найвагоміших факторів, які спричинили ці
зміни, став початок організації у Львові міжнародних
симпозіумів гутного скла. Тогочасна інформаційна
база, яка віддзеркалювала новітні тенденції світового
склярства, динамічний розвиток якого припадає саме
на період 80-90-х рр., була обмежена кількома екземплярами німецького «Neues Glas», чеського «Glass
Review» та «GAS News» – вісника американської
Асоціації художників-склярів. Симпозіуми, натомість,
стали живим наочним матеріалом, на них виросло
нове покоління склярів, для яких сьогодні – усього
через 20 років – поняття «художнє скло» не осмислюється інакше, ніж концептуальність, індивідуальність
композиції та образотворче навантаження.
Слід водночас підкреслити, що діяльність міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові має також опосередкований вплив на розвиток світового склярства і поширення міжнародного студійного руху в тих
країнах, де все ще він не набув активного розвитку.
Зразковим прикладом такої інтеракції є початок
формування однієї з найбільших в Китайській Народній Республіці колекції сучасного художнього скла і
заснування Чженцзянського музею скла «Ґрінвейв».
Ідея заснування музею скла в м. Циші, провінція Чженцзян, виникла у колекціонера сучасного
українського мистецтва, китайського бізнесмена Ю
Яоміня натхненника і фундатора багатьох артпроектів, спрямованих на розвиток китайсько-української
культурної співпраці. Меценат зацікавився художнім
склом, відвідавши 10 Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові у 2016 р. До цього часу Ю Яомінь
концентрував зусилля на колекціонуванні українського живопису, а його збірка налічує понад півтори
тисячі робіт художників-живописців з різних регіонів
України, презентована у декількох галереях Південно-Східного Китаю. Рівень зацікавлення китайського
бізнесмена виявився настільки високим, що після
проведення спільно з Музеєм скла у Львові у квітні
2017 р. Міжнародної конференції художників-склярів
у м. Нінбо (КНР), результатом якої стала колекція
понад 50 робіт художників з 18 країн, Ю Яомінь
розпочав будівництво музею сучасного художнього
скла з експозиційними площами понад 3000 кв. м.,
відкриття якого відбулося 18 жовтня 2018 р.
Друга половина ХХ ст. – період суттєвих і виразних
змін в українському скловиробництві, доба розвитку
напрямку декоративно-прикладного мистецтва –
художнього скла. У його контексті яскраво вирізняється специфічна ланка – гутне скло, наділене
особливо характерними рисами національної самобутності. Принципово важливу роль у формуванні
визначальних ознак львівського гутного скла цього
періоду відіграли відроджені й розвинуті традиційні
засоби формотворення.
Українське художнє скло кінця ХХ – початку ХХІ ст.,
динамічний розвиток якого пов’язаний зі стрімким
поширенням у світі міжнародного студійного руху,
зазнало суттєвих формальних, технологічних та
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construction of a museum of contemporary glass art
with expositional areas of over 3,000 square meters. Its
opening took place on October 18, 2018.
Second half of the 20th century is a period of significant
and distinct changes in Ukrainian glass production, the
era of development of the field of decorative and applied
arts – glass art. In its context, a specific link is clearly
distinguished – blown glass, endowed with particularly
characteristic features of national identity. A fundamentally important role in formation of the defining features of
Lviv blown glass of this period was played by the revived
and developed traditional means of shaping.
The Ukrainian glass art of the late 20th – early 21st
century, whose dynamic development is connected with
the fast spread of international studio movement, has undergone significant formal, technological and ideological
transformations. Integration processes, which were an indispensable part of the international studio movement, affected our country also. Geopolitical changes, the democratization of society and the availability of information on
the formation of the socio-cultural environment in the
world have allowed Ukrainian artists to take an active part
in exhibitions, conferences and symposiums abroad since
the mid-80’s of the 20th century. Ukrainian glass art has
become recognizable among art lovers on all continents.
Ukrainian artists directly participated in the processes that
stimulated the profound changes in the world of decorative art focusing on the strengthening the role of figurative
load and author’s experiment. The creative activity of the
founders of studio movement, which includes Ukrainian
artists A. Bokotey and F. Cherniak, has led to the further
development of world glazing, in particular, in our country.
Their artistic activity contributed to the integration of
Ukrainian glass art into world decorative arts, formed the
national identity of domestic glass blowing, creating the
bases for the education of next generations.
It should be stressed, that the beginning of the holding
of International Blown Glass Symposiums in Lviv and
the participation in it of more than 250 artists from 32
countries 1989-2016 had a very significant influence
on the development of not only author’s glass art in
Ukraine, but also on operation of domestic enterprises
of glass industry. Of course, first of all, it is necessary to
underline the fact that the appearance of artists from all
over the world in the workshop of LECSF and “Galician Glass” Company has influenced on the creation
of completely new samples of small-scale production
of enterprises. The artists introduced into the production new techniques of decorating; artistic and stylistic
features acquired modern qualities, and the process of
shaping corresponded in maximum to the technology
of formation in hot glass.
Thanks to the cooperation of Lviv glass blowers, technologists and glass artists from all over the world, these
events had a significant impact on the timely response
and correction of the vector of stylistic and ideological
trends in the domestic glass art. The conducting of the
symposiums at the production enterprises of Lviv region
has also changed the technical and technological processes. This aspect had a special impact on the activity
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ідейних трансформацій. Інтеграційні процеси, які
були неодмінною складовою міжнародного студійного руху зачепили і нашу країну. Геополітичні
зміни, демократизація суспільства й доступність
інформації про формування соціокультурного
середовища у світі дозволили українським митцям
брати активну участь у виставках, конференціях і
симпозіумах за кордоном уже від середини 80-х рр.
ХХ ст. Українське художнє скло стало впізнаваним
серед поціновувачів мистецтва на всіх континентах.
Українські художники брали безпосередню участь у
процесах, які стимулювали ґрунтовні зміни у світовому декоративному мистецтві в напрямку зміцнення
ролі образотворчого навантаження та авторського
експерименту. Творча активність засновників студійного руху, до яких належать у тому числі українські
митці А. Бокотей і Ф. Черняк, зумовила подальший
розвиток світового склярства, зокрема і в нашій
країні. Їхня мистецька діяльність сприяла інтеграції
українського художнього скла у світове декоративне мистецтво, формувала національну ідентичність
вітчизняного гутництва, закладаючи підвалини для
виховання наступних поколінь.  
Слід підкреслити, що початок проведення міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові та участь у
ньому впродовж 1989-2016 рр. понад 250-ти художників з 32-х країн світу мав надзвичайно значущий
вплив на розвиток не лише авторського художнього
скла в Україні, але й на функціонування вітчизняних
підприємств скловиробничої галузі. Безперечно,
перш за все необхідно підкреслити той факт, що
саме поява художників з усього світу в цеху ЛЕКСФ
та Компанії «Галицьке скло» вплинула на створення цілком нових зразків малотиражної продукції
підприємств. Художники впроваджували у виробництво нові техніки декорування, художньо-стильові
особливості набули сучасних якостей, а процес
формотворення максимально відповідав технології
формування в гарячій скломасі.
Завдяки співпраці львівських майстрів-гутників,
технологів і художників-склярів з усього світу, ці
заходи мали суттєвий вплив на вчасне реагування та
корекцію вектора стилістичних та ідейних напрямків у вітчизняному художньому склі. Проведення
симпозіумів на виробничих підприємствах Львівщини
змінили і техніко-технологічні процеси. Цей аспект
мав особливий вплив на діяльність підприємства
«Компанія «Галицьке скло», де у 2011 р. литовські
фахівці впровадили у виробництво нову лінію продукції, виконану на основі інноваційної для українського скловиробництва технології декорування з
допомогою кольорових склопорошків.
Найбільш вимірним результатом діяльності цього
мистецького форуму є унікальна колекція авторських творів, яка входить до збірки НМЛ ім.
А. Шептицького та Музею скла у Львові. Сьогодні
можемо однозначно стверджувати, що цей захід
слід розглядати як знакову подію, важливе явище в
культурно-мистецькому просторі нашої держави та
важливий механізм впливу на процеси розвитку

of “Galician Glass” Company, where in 2011 Lithuanian
specialists implemented a new product line, based on
the technology of glass decorating with the use of colour
glass powders, which is innovative for the Ukrainian
glass-making industry.
The most notable result of this art forum is the unique collection of author’s works, which is a part of the collection
of Andrey Sheptysky National Museum of Lviv and Glass
Museum in Lviv. Today we can clearly state that this event
should be considered a significant event, an important
phenomenon in the cultural and artistic space of our
country and an important mechanism for influencing on
the development of glass art and glass-making industry.
The results of the International Blown Glass Symposiums
in Lviv, demonstrated at the final exhibitions, indicate a
high international level and an adequate assessment by
international community of glass artists, which has been
achieved for almost three decades. The program content,
number and level of the participants, the artistic value of
the collected works is equal and in many aspects exceeds
the results of conducting similar actions in other countries.
However, despite all the positive conclusions, there is a
number of serious issues and challenges. The first and
biggest problem is the lack of a full-fledged exposition
space to present one of the best collections of contemporary glass art in the world. The current exhibition in the
Glass Museum in Lviv – is just the premise of about 120
square meters, where, in the best case, it is possible to
exhibit only 10% of the funds.
The next challenge is the prospect of the activity of job
training workshop (glass blowing facility) of Glass Art
Department of LNAA. This is not just about the financial
issue, but also above all human resourcing – both at
the level of glass blowing masters and technologists.
Production facility is the guarantee of the existence of
the International Blown Glass Symposiums in Lviv. Here
it is necessary to repeat that the hot glass furnace of
LNAA is the fourth facility after Lviv Experimental Ceramic and Sculpture Factory (symposiums of 1989-2004),
Berezhanskyi Glass Factory (2007) and the “Galician
Glass” Company (2010).
The Ukrainian glass blowing is an authentic, unique
phenomenon in world art with its centuries-old traditions
and ancient history. It is a pity and ironic that this branch
of industry was at its peak in the midst of Soviet totalitarianism, and the entire decline was at the time of the
establishment of independent Ukraine. Nowadays, in Lviv
region, in the centre of domestic glass blowing, two enterprises operate, and neither of them produces the art glass
the traditional way. The last place, where the traditions of
Ukrainian blown glass are still existing, is the workshop
at Glass Art Department of LNAA. Only here, thanks to
the memory of people, who devoted all their lives to Lviv
glass blowing, there is still a chance to transfer their skills,
techniques and traditions to the next generation.
Preservation of the traditions of Ukrainian glass art and
their development in practical terms is an urgent task that
today faces specialists from different fields. The artists, from
whom the future of contemporary glass art of Ukraine depends on the most, should play the key role in this process.
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художнього скла й скловиробничої галузі.
Результати роботи міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові, демонстровані на підсумкових
виставках свідчать про високий міжнародний рівень
і адекватну оцінку світовою спільнотою художників-склярів, котра була досягнута впродовж майже
трьох десятиліть. Програмне наповнення, кількість і
рівень учасників, мистецька вартість зібраних робіт
дорівнює, а в багатьох аспектах і перевищує результати проведення подібних акцій в інших країнах.
Проте, попри всі позитивні висновки залишається
низка серйозних проблем і викликів. Першою і найбільшою проблемою є відсутність повноцінного експозиційного простору для представлення на огляд однієї
з кращих у світі колекції сучасного художнього скла.
Актуальний виставково-музейний комплекс Музей скла
у Львові – це всього близько 120 м кв., де, у кращому
випадку, є змога експонувати заледве 10% фондів.
Наступним викликом є перспектива діяльності навчально-творчої майстерні (гути) кафедри художнього
скла ЛНАМ. Іде мова не лише про фінансове питання,
але насамперед про кадрове забезпечення – і на рівні
майстрів-гутників, і технологів. Виробнича база – це
запорука існування Міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові. Тут потрібно повторити, що гутна
піч ЛНАМ – це вже четверта база після Львівської
експериментальної кераміко-скульптурної фабрики
(симпозіуми 1989-2004), Бережанського склозаводу
(2007) та «Компанії «Галицьке скло» (2010).
Українська гута – це самобутнє, унікальне явище
у світовому мистецтві зі столітніми традиціями та
давньою історією. Прикро й іронічно, що найбільшого розквіту ця галузь набула в розпал радянського
тоталітаризму, а цілковитого занепаду – у часи становлення незалежної України. Сьогодні на Львівщині
у центрі вітчизняного гутництва функціонують два
підприємства і на жодному з них не виготовляється художнє скло традиційним способом. Останнім
місцем, де ще жевріють традиції українського гутного
скла є навчально-творча майстерня-піч на кафедрі
художнього скла ЛНАМ. Лише тут завдяки пам’яті
людей, які все життя присвятили львівській гуті, ще
є шанс передати вміння, технічні прийоми й традиції
наступному поколінню.
Збереження традицій українського художнього скла
та їх розвиток у практичній площині є надактуальним
завданням, яке стоїть сьогодні перед фахівцями з
різних галузей. Ключову роль у цьому процесі повинні відігравати художники, від яких найбільше залежить майбутнє сучасного художнього скла України.

Янош Єґенєйш, Угорщина
Janos Jegenyes, Hungary, 2007
Стівен Пауел, США
Stephen Powel, USA, 1995
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БАЛТІЙСЬКЕ СКЛО: ДІАЛОГ ВІТРУ З ДОЩЕМ
Baltic Glass: Dialogue of Wind and Rain
ОЛЕНА СОМ-СЕРДЮКОВА

OLENA SOM-SERDIUKOVA

доктор філософії

Doctor of Philosophy

У 2018 р. країни Балтії відзначали 100-річчя проголошення незалежності. З цієї нагоди в Україні
упродовж 2018-2019 рр. у Києві, Львові, Луцьку і ще
раз у Києві, як заключний акорд в стінах Національного музею українського народного декоративного
мистецтва, проходять виставки балтійського скла.
Проте довгий шлях до цієї події мав свій початок на
симпозіумах скла у Львові, які започаткував Андрій
Бокотей у 1989 р.
Балтійський шлях як дух свободи та гідності завжди
приваблював. Та шлях тих, хто працює зі склом,
вражає випробуваннями. Це завжди імпровізація на
рівні ризику, пошук моменту, зіткнення конкретного
мислення та абстрактного втілення, боротьба вогню
з руками митця, протистояння крихкості та міцності у
якому й народжується мистецтво скла.
Анда Мункевіца (Латвія), Індре Стульґайте-Крюкієне
та Реміґіюс Крюкас (Литва), Іво Лілль (Естонія) присвятили себе мистецтву скла, довівши майстерність
до досконалого та рівень втілення ідей до філософського. Давня традиція склярства та її постійне живлення новими ідеями, технічними експериментами,
дизайнерськими рішеннями та емоційними сплесками і сформували у світі феномен – балтійське скло.
Прозорість – це одна з головних характеристик
скла, його відмінна якість. Але саме цю якість
потрібно й корисно все більше  пристосовувати до
людських взаємовідносин у вирішенні соціальних

In 2018, the Baltic States celebrated the 100th anniversary of the declaration of their independence. On this
occasion, in Ukraine, during 2018-2019 in Kyiv, Lviv,
Lutsk, and once again in Kyiv, as a final accord within
the walls of the National Museum of Ukrainian Folk Decorative Art, the exhibitions of Baltic glass are being held.
However, the long way to this event had its beginning
at the symposiums of glass in Lviv initiated by Andriy
Bokotey in 1989.
The Baltic way, as the spirit of freedom and dignity,
attracted always. But the way of people, who work with
glass, impresses with their challenges. Because this is
always an improvisation at the level of risk, the search of
the moment, the collision of certain thinking and an abstract embodiment, the struggle of the fire with an artist’s
hands, opposition of fragility and strength, in which the
art glass is actually born.
Anda Munkevica (Latvia), Indre Stulgaite-Kriukiene and
Remigijus Kriukas (Lithuania), Ivo Lill (Estonia) devoted
themselves to the glass art, carrying their mastership to
the perfection and the level of the embodiment of ideas
to a philosophy. An ancient tradition of glass art and
its permanent supply with new ideas, technical experiments, design solutions and emotional outbursts formed
in the world such a phenomenon as the Baltic glass.
Transparency is one of the main characteristics of glass,
its peculiarity. But exactly this peculiarity is necessary
and useful to be adapted to human relationship with
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Іво Ліль, Естонія / Ivo Lill, Estonia

та політичних проблем. Прозорість як стан душі, як
чистота думки та дій є такими нагальними. І скло як
охоронець часу може бути вчителем.
Виставки балтійського скла в Україні – подарунок
всім нам – вражають своєю естетичною довершеністю. Скло грає, сяє, захоплює. Це є погляд на
мистецтво скла, розміщене у виставковому залі
на подіумах. Але народженню цієї краси передує
неймовірна важка праця. І йти шляхом такої складної
та кропіткої роботи можуть тільки ті, хто насправді,
щиро та відверто закохані у цей матеріал. Тільки ті,
кому Бог подарував цю мову спілкування зі світом.
І саме ця якість, відданість та повне поглинання у
свою справу найбільше захоплює у склярах. «Чи можете ви розповісти більше про скло, ніж воно само
говорить про себе? Крім того, що ви любите його і
постійно прагнете осягнути його природу, сприйняти
його та передати свої думки з його допомогою» –
розмірковує Індре Стульґайте-Крюкієне.
Хвилі Балтійського моря накочуються на пісок узбережжя Латвії, Литви, Естонії. Вода з’єднується з
Землею і відбувається споконвічне диво… Народжується, видозмінюється, втілюється форма. Спостерігати за цим маємо можливість усі. Але перевести
форму зіткнення Води з Землею на мову мистецтва,
це дар митців. Шлях Анди Мункевіци, Індре Стульґай-
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Реміґіюс Крюкас, Литва / Remigijus Kriukas, Lithuania

solving of social and political problems. The transparency, as the state of a soul, as a purity of a thought and
actions, is urgent. And the glass, as a time keeper, can
be a teacher.
The exhibitions of the Baltic glass in Ukraine, like a gift
for all of us, impress with their aesthetic excellence. The
glass is playing, shining and taking. This is an outlook
on the glass art placed at the exhibition hall on podiums. However, the birth of this beauty is preceded by
extremely hard work. And only those, who are truly and
sincerely in love with this material, are able to follow this
difficult and patient work. Only those persons, whom
God gave this language of communication with the
world. And this feature, devotion and complete immersion into his action mostly impress with the glass artists.
“Could you tell more about the glass, than it says about
itself? Besides that you love it and constantly try to learn
its nature, perceive it and reflex your thoughts with its
help,” – Indre Stulgaite-Kriukiene is thinking aloud.
The waves of the Baltic Sea income on the sand of the
seashore of Latvia, Lithuania and Estonia. The Water
connects with the Earth, and an everlasting wonder happens… A shape is being born, is changing and is being
embodied. We all have a possibility to observe this, but
to transfer the shape of the Water and the Earth collision
into the art language, is the gift of artists. The creative
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те-Крюкієне та Реміґіюса Крюкаса, Іво Лілля по дюнах
життя реалізується через скло, матеріал вибагливий,
але світлоносний. Тож спробуємо вдивитися у життя  
скла, помилуватися грою променів у ньому.
Анда Мункевіца – витончена та тендітна ззовні – як
правило входить у мужній двобій зі склом, намагаючись підкорити міць матеріалу та розширити його
можливості. Її «сильне» скло іноді досягає монументального вислову. «Мої відносини зі склом тільки
поглиблюються з часом, бо воно безконечне. Ним
я захоплююсь та дивуюсь його можливостям. Моя
зацікавленість ним не зменшується» – запевняє
Анда. Серію робіт «Чорні коні та біле лоша» мисткиня
символічно присвятила Україні, працюючи над нею
з 2014 року. Жорсткі, абстрактні форми у складній
динаміці бунтують та не підкоряються, спочивають та
знову постають до боротьби. У могутніх формах вибудованих конструктивно, звучать ноти мистецьких
випробувань доби сторічної минувшини. Авторське
скло 2018 р. оживляє діалог з мовою образів 1918 р.
І тільки можна фантазувати, яким би був шлях
мистецтва за останні 100 років, якби  ідеологи не
переламували йому хребет…
Подружжя Індре Стульґайте-Крюкієне та Реміґіюс
Крюкас з Литви представляють мистецтво гутного
скла. «Прислуховуватися до звуків щоденності, вдивлятися та спостерігати форми та поверхні – це

way of Anda Munkevica, Indre Stulgaite-Kriukiene and
Remigijus Kriukas and Ivo Lill through the dunes of life is
performed via the glass – a demanding but bearing the
light material. So, let us try to look attentively in the life of
glass, enjoy the game of rays in it.
Anda Munkevica, a delicate and tender outside, takes
mostly to brave fighting over the glass, trying to overmaster the power of the material and to extend its
capabilities. Her “strong” glass reaches sometimes a
monumental statement: “My relations with the glass
are getting deeper with the time, because it is endless.
I adore it and wonder its capabilities. And my interest
does not decrease,” – Anda assures.
The series of works Black Horses and a White Colt the
artist symbolically devoted to Ukraine, having worked
over it since 2014. Rude, abstract shapes in complex
dynamics rebel and do not resign, take a rest and start
to struggle again. In powerful constructed shapes, the
notes of artistic tests of a century-old era sound. The author’s glass of 2018 revives the dialogue with a language
of the images of 1918. And it is just possible to imagine
what would be the way of the art for the last 100 years, if
the ideologists had not broken the back of it…
The couple of Indre Stulgaite-Kriukiene and Remigijus
Kriukas from Lithuania represent the art of blown glass.
In plastic works of Remigijus, the wind is singing, sails
are bellying, and sailboats are rising in the sky. And the
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те, що мене захоплює найбільше. Навколо мене
постійно знаходиться світ, створений зі скла. Маленькі деталі предметів у моїй уяві перетворюються
в естетичні образи, які згодом набувають втілення
у склі» – зізнається Реміґіюс Крюкас. У пластичних
творах Реміґіюса гуде вітер, натягуються вітрила, а
вітрильники підносяться у небо. Тоді як світ Індре  –
це дім: маленький, затишний та прозорий. Якими
крихкими можуть бути мешканці її будиночків, але
стіни будинків міцні. В цій темі досить чисто та гостро
прочитується мова людини півночі, для якої природнім є контраст зовнішнього буревію з внутрішнім
спокоєм і теплом.
Лаконічністю, простотою та довершеністю дизайнерських рішень вражають твори Іво Лілля. Серія його
робіт «На хвилях життя» вводить у світ мандрів власної фантазії. Розглядаючи твори майстра, занурюючись у глибини кольорового блиску скла, можна
подумки довго гойдатись у приємній миті життя,
коли даровано щастя спілкування з прекрасним. Як
вважає митець: «Я міг би сказати, що висловлюю
свої думки і почуття у зображеннях, як наші предки робили це на стінах печер. Ідеї реалізуються в
процесі і коли робота завершена, то завершуються і
думки, тобто вислів відбувся».  
Балтійська сповідь – це розмова вітру з морем, піщаних дюн з хмарами та дощем, за якими приховується
сонце. Це сповідь про нас та світ, де великою мудрістю є вдячність красі буття. Власне митці дарують
нам цю мить краси. Тож балтійська сповідь мовою
скла відбулась в українському просторі.

Анда Мункевіца, Латвія / Anda Munkevica, Latvia
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world of Indre is a small, cosy and transparent house.
What fragile can be the inhabitants of her small houses, but the walls are always strong. In this subject, a
language of a northern man, for which a contrast of
external storm and internal pieIn plastic works of Remigijus, the wind is singing, sails are bellying, and sailboats
are rising in the sky. And the world of Indre is a small,
cosy and transparent house. What fragile can be the
inhabitants of her small houses, but the walls are always
strong. In this subject, a language of a northern man, for
which a contrast of external storm and internal piece and
warmth are natural, is rather clearly and sharply read.
The works of Ivo Lill impress with their laconism, simplicity
and perfection of design solutions. The series of his works
On the Waves of Life comes into the world of adventures
of one’s own fantasy. Observing the artist’s works, going
into the depths of colour gloss of the glass, it is possible
to swing long in a pleasant moment of life in one’s mind,
when the happiness of communication with the beauty
is offered. The artist considers: “I could tell that I express
my thoughts and feelings in images, as did our ancestors
on the walls of the caves. The ideas are realized during
the process, and a work is ready, then the thoughts are
completed; it means that the expression had occurred.”
The Baltic confession is a conversation of the wind with
a sea, sand dunes with clouds and the rain, behind
which the sun is hiding. This is a confession about us
and the world, where the great wisdom is in gratitude to
the beauty of existence. And the artists offer us this moment of beauty. So the Baltic confession in the language
of glass has taken place in the Ukrainian space.

ПРЕМІЯ ПРОФЕСОРА АНДРІЯ БОКОТЕЯ ДЛЯ
МОЛОДИХ ХУДОЖНИКІВ-СКЛЯРІВ
Professor Andriy Bokotey Award for young glass artists
АННА ЄФІМОВА

ANNA YEFIMOVA

викладач кафедри менеджменту мистецтва ЛНАМ,
доктор філософії

lecturer of the Department of Art Management, LNAA,
Doctor of Philosophy

Ідея заснувати премію проф. Андрія Бокотея виникла
в колекціонера українського сучасного мистецтва,
китайського бізнесмена Ю Яоміня. Він озвучив її в
грудні 2017 р. під час візиту до Львова.
Натхненник і фундатор багатьох арт-проектів, спрямованих на розвиток китайського й українського мистецтва, зокрема й журналу «7UA», Ю Яомінь зацікавився художнім склом відносно недавно, коли відвідав
10-й Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові у
2016 р. До того меценат колекціонував український
живопис: його збірка, презентована в декількох галереях Південно-Східного Китаю, налічує понад 1500
робіт художників із різних регіонів України.
Скло зацікавило китайського бізнесмена настільки, що у квітні 2017 р. в м. Нінбо (КНР) відбулася
Міжнародна конференція художників-склярів,
співорганізатором якої виступив Музей скла у
Львові. Її результатом стала колекція з понад 50
робіт художників із 18 країн. Уже 2018 р. Ю Яомінь
збудував музей сучасного художнього скла з експозиційними площами понад 3000 кв м. Відкриття
музею відбулося 18 жовтня 2018 р. у присутності
патріархів світового художнього скла: Андрія Бо-

The collector of the Ukrainian contemporary art, the
Chinese businessman Yu Yaoming came up with an idea
of setting-up the prize of prof. Andriy Bokotey, which he
announced during his stay in Lviv in December 2017. The
inspirer and the founder of many art projects aimed at
the development of Chinese and Ukrainian art, including
“7UA” magazine, became interested in glass art relatively
recently, after he visited the 10th International Blown Glass
Symposium in Lviv in 2016. By this time, the philanthropist concentrated efforts on collecting Ukrainian painting,
and his collection includes over fifteen hundred works of
the artists from different regions of Ukraine, presented in
several galleries in Southeast China. The level of interest of the Chinese businessman was so high that after
conducting the Ningbo International Glass Art Conference
(PRC) in collaboration with the Glass Museum in Lviv in
April 2017, the result of which was the collection of more
than 50 works by artists from 18 countries, Yu Yaoming
built the Museum of Modern Glass Art with the display
area over 3,000 square meters, which was opened on
October 18, 2018.
Already during the first conversation about the prize, it
has been decided to address the competition to young

Індре Стульгайте, Литва / Indre Stulgaite, Lithuania
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Руслан Лучко / Ruslan Luchko

котея, Яна Зорічака (Словаччина), Фідаїля Ібрагімова (Росія), Владіміра Кляйна (Чехія) та Реміґіюса
Крюкаса (Литва).
Уже під час першої розмови щодо премії, її вирішили
спрямувати на молодих художників-склярів. Адже
молоде українське скло потребує особливої уваги
й опіки, якщо ми плануємо зберегти та продовжити
традиції української школи.
До участі в першому конкурсі на премію проф.
Андрія Бокотея 2018 р. зголосилося 28 художників, більшість яких – студенти кафедри художнього
скла ЛНАМ. Цікаво, що до великої склярської сім’ї
долучилися також випускники інших кафедр ЛНАМ:
Тарас Попович із монументально-декоративної
скульптури, Назар Кульчицький із художнього дерева та Надія Тенетко з художньої кераміки.
Насамперед варто наголосити на різноманітності
технік, які застосували конкурсанти у своїх роботах: вільноформовані гутні композиції (Евеліна
Тринцолин, Тамара Беретелі, Іванка Масалович,
Яна Волохань, Данило Фіголь, Софія Фіголь),
варіації спікання (Наталя Сіра, Кирило Білан, Ольга
Турецька, Остап Іванишин, Маргарита Сергеєва,
Богдан Ломоносов), вітраж (Надія Тенетко, Назар
Кульчицький, Маріанна Хомик, Вікторія Грабко,
Юля Галишин, Крістіна Гармасій), холодна обробка (Наталя Нам’як) та комбіновані техніки (Андрій
Чижов, Віктор Орлов, Інна Делієва, Руслан Лучко).
Під час обговорення робіт журі конкурсу, на чолі
з президентом Національної академії мистецтв
України проф. Андрієм Чебикіним, було одностайним щодо першого місця. Перемогу здобув Кирило
Білан, автор композиції «Бермудський трикутник». У нагороду він отримав змогу взяти участь
у відкритті Музею скла у Нінбо в жовтні 2018 р.,

94  ▪ н а у к о в а

Ольга Турецька / Olha Turetska

glass artists, which proved to be adequate and correct,
as the young Ukrainian glass needs a special attention and care if we plan to preserve and continue the
traditions of the domestic school. The question about
expanding the boundaries of the prize in the future was
also raised, but this would require a significant increase
in the financing of logistics costs, and the interest in
supporting the Ukrainian art clearly outweighed.
Thus, 28 artists expressed their intention to participate
in the first prize of prof. Andriy Bokotey for young glass
artists, among whom the majority were the students of
the Department of Glass Art of the LNAA. Interestingly,
graduates from other departments of the LNAA – monumental-decorative sculpture (Taras Popovych), wood
art (Nazar Kulchytskyi) and art pottery (Nadiia Tenetko) –
joined the large glass art family.
First of all, the variety of techniques used by the
contestants in the presented works is worth emphasizing – freely formed blown glass compositions (Evelina
Tryntsolyn, Tamara Bereleti, Ivanka Masalovych, Yana
Volokhan, Danylo Fihol, Sophia Fihol), various variations
of sintering (Natalia Sira, Kyrylo Bilan, Olha Turetska,
Ostap Ivanyshyn, Marharyta Sergeieva, Bohdan Lomonosov), stained glass (Nadiia Tenetko, Nazar Kulchytskyi,
Marianna Khomyk, Viktoriia Hrabko, Yuliia Halyshyn,
Kristina Harmasii), cold treatment (Natalia Namiak) and
combined techniques (Andrii Chyzhov, Viktor Orlov, Inna
Deliieva, Ruslan Luchko).
During the discussion, the jury of the competition, headed
by the president of the National Academy of Arts of Ukraine
prof. Andriy Chebykin had no doubts about the winner of
the first place. Kyrylo Bilan, the author of the composition
entitled «Bermuda Triangle», gained unanimous victory,
and as a reward participated in the opening of the Zhejiang
Greenwave Glass Museum in Ningbo in October 2018,
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а його робота увійшла до експозиції цього музею. Нещодавній випускник академії застосував у
роботі складну та трудомістку авторську техніку. І
для журі це стало одним із визначальних чинників.
Композиція із двох поєднаних модулів проходила
термічну обробку в термопечі у два етапи. Додатково Кирило Білан отримав від академіка
А. Чебикіна особливу відзнаку Президії Національної академії мистецтв України.
Ще дві роботи, що отримали друге та третє місця,
також помандрували до Китаю та доповнили колекцію новоствореного Музею скла: «Гра в ірраціоналізм» Руслана Лучка та «Мереживо суцільності»
Андрія Чижова. Натомість автори отримали грошову
винагороду в розмірі 20 000 грн і 10 000 грн відповідно. Приємно, що на момент проведення конкурсу обоє молодих склярів були ще студентами,
але власне такими, що активно працюють і беруть
участь у всіх можливих мистецьких проектах, до
слова, пов’язаних не лише з художнім склом.
Руслан Лучко виконав свою роботу з клеєного
дзеркального скла й доповнень із задзеркаленого
гутного скла. Це нагадує популярну гру «хрестики
й нулики», проте в авторській інтерпретації є переконлива нота ірраціоналізму. У назву твору Андрія
Чижова «Мереживо суцільності» також закладено
певну суперечність, хоча сама робота вражає насамперед витонченістю й делікатністю ажурної прозорої
півкулі, яку автор вміло закомпонував із чорною
тарілкою й такою ж ажурною металевою підставкою.
До участі у конкурсі на премію професора Андрія
Бокотея у 2019 р. зголосилися 17 молодих митців і
на цей раз учасниками були студенти або випускники
кафедри художнього скла ЛНАМ. Серед експонованих у Музеї скла конкурсних робіт вже вдруге
виразно прочитувалась різноманітність технік:
гута, склеювання, спікання, вітраж, розпис. Щоправда, якщо цьогоріч до конкурсу допускались
композиції, виконані у процесі навчання, вже з
наступного року учасники зможуть подавати лише
творчі роботи.
Переможцем премії професора Бокотея 2019 року
став студент четвертого курсу кафедри художнього скла Руслан Лучко з композицією «Суб’єктивні
тіла». Наступні призові місця посіли роботи
випускниць кафедри Ольги Турецької «На хвилі
життя» та Наталії Сірої «Золото». Роботи переможців традиційно доповнили колекцію Чженцзянського
музею скла «Ґрінвейв», а Руслан Лучко в нагороду
взяв участь у відкритті нової галереї мистецтв у м.
Усі в червні 2019 р.
Андрій Бокотей на відкритті конкурсної виставки наголосив, наскільки приємно, що до участі в конкурсі
зголошується стільки молодих українських склярів.
Адже саме їхня творчість – це майбутнє українське
склярство. Організатори заходу – Галерея мистецтв
«GreenWave» (КНР) та Музей скла у Львові – переконані, що цей конкурс стане стимулом до творчості для молодих українських художників-склярів, і
наступної роки учасників буде ще більше.

and his work is included in the museum’s exposition. A
recent graduate of the academy applied a complicated
and laborious author’s technique, which became one of
the determining factors in the jury’s choice: the composition consisting of two connected modules was thermally
treated in a thermal furnace in two stages. The prizewinner
of the first prize additionally received a special distinction of
the Presidium of the National Academy of Arts of Ukraine
from the academician A. Chebykin.
Two more works that finished second and third also traveled to China and complemented the collection of the glass
museum: “Game of Irrationalism” by Ruslan Luchko and
“Lace of Integrity” by Andrii Chyzhov. The authors, in return,
received a monetary reward in the amount of 20,000
hryvnias and 10,000 hryvnias respectively. It’s nice that both
young glass artists are still students, but actually those who
work actively and do not miss the opportunity to participate in all possible artistic projects, which are actually not
only related to the glass art. The work by R. Luchko made
of glued mirror glass and supplements from the mirrored
blown glass refers to the popular Tic-tac-toe game, however, in the author’s interpretation with a convincing note of
irrationalism. The title of A. Chyzhov’s composition “Lace of
Integrity” also bears some contradiction, although the work
itself primarily impresses with the elegance and delicacy
of an openwork transparent hemisphere, skillfully compositionally combined with a black plate and an openwork
metal support. For the record, if the jury members had no
questions about the first place, the process of decision
taking on the next degrees took a bit longer.
Seventeen young  glass artists who all are students or
graduates of the LNAA Glass Art Department applied to
the competition of the Professor Andriy Bokotey Award in
2019. The variety of techniques – blown glass, laminating, kiln forming, stained glass and painting – was clearly
visible already for the second time at the exhibition in
the Glass Museum in Lviv. While this year works created
during educational process were accepted, according to
the conditions of the next awards only creative art pieces
could participate in the competition.
Fourth year student of the Glass Art Department Ruslan
Luchko became a winner of the Professor Andriy Bokotey
Award in 2019 with composition “Subjective bodies”.
Next two awards received graduates of the Department
Olha Turetska with “On the Life Wave” and Natalia Sira
with “Gold”. Traditionally works of winners complemented
the collection of the Zhejiang Glass Art Museum in Ningbo. Ruslan Luchko as a winner also took part in the New
Greenwave Gallery in Wuxi in June 2019.  
The founder of the award prof. Andriy Bokotey at the
opening of the competitive exhibition stressed how nice
it was that so many young Ukrainian glass artists were
willing to participate in the first competition. Actually, Ukrainian glass art will be built on the creativity of
these personalities in the future. The organizers of the
event – the Greenwave Art Gallery (China) and the Glass
Museum in Lviv are convinced that this competition will
become an inspirational factor for creativity of young
Ukrainian glass artists and the next year there will be
even more participants.
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КАФЕДРА ХУДОЖНЬОГО СКЛА У ЛЬВІВСЬКІЙ
НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ:
УНІКАЛЬНИЙ ОСЕРЕДОК СУЧАСНОГО СКЛЯРСТВА
Glass Art Department at Lviv National Academy of Arts:
unique centre of contemporary glassmaking
НАТАЛЯ БЕНЯХ

NATALIA BENIAKH

викладач кафедри художнього дерева ЛНАМ,
доктор філософії

lecturer of the Artwood Department of LNAA
Doctor of Philosophy

Скло – один з найстарших матеріалів, які навчилася
виготовляти і обробляти людина ще чотири тисячоліття тому. Художнє скло – один з наймолодших
видів образотворчого мистецтва, історія якого
розпочинається у другій половині ХХ ст. з поширення
міжнародного студійного руху.
На галицьких теренах склоробне ремесло бере свій
початок з Х – ХІІ ст. За короткий період фах обробки і декорування скла посів важливе місце у системі
західноукраїнського міського ремесла. Міські склярі
XVI – XVII ст. закуповуючи скляну продукцію заміських гут, надавали їй особливого естетичного вигляду,
оздоблювали орнаментальним і сюжетним розписом,
гравіюванням, грануванням, емалюванням та іншими

Glass is one of the oldest materials, which a man has
learned to produce and process four millennia ago.
Glass art is one of the youngest kinds of fine art, whose
history begins in the latter half of the 20th century with
the spread of the international studio movement.
In Galician territories, glassmaking trade originated in
10th – 12th centuries. For a short period, the specialty
of glass processing and decoration hold its significant
place in the system of western Ukrainian city trade.
City glassmakers of 16th – 17th centuries, buying the
products of country glassmaking factories, gave it a
special aesthetic appearance, decorated with ornamental and plot painting, engraving, cutting, enamelling and other techniques.
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техніками. Справжній розквіт гутного скла на західноукраїнських землях припадає на XVIII ст., зокрема, поряд із традиційними майстернями діють гутні, створені
за «чеським» зразком, які починають продукувати «богемське» шліфоване і гравійоване скло. Такий багатий
історичний матеріал вплинув на формування художньо-промислової освіти в Галичині у другій половині
ХІХ ст. і, без сумніву, на створення академічної художньої освіти Львова ХХ ст. Як бачимо, існування єдиної в
Україні кафедри художнього скла власне у Львові має
значне історичне та професійне підґрунтя.
Історія кафедри розпочинається 1961 р. з експерименту, коли у Львівському державному інституті
прикладного та декоративного мистецтва (сьогодні Львівська національна академія мистецтв) було
відкрите невелике відділення художньої обробки
пластмас і скла. Повноцінне формування підрозділу
відбулось у 1963–1964 рр. і відповідало тодішнім потребам забезпечення фахівцями експериментального
цеху художнього скла Львівської кераміко-скульптурної фабрики. Окрім нагальної потреби у фахівцях,
створення кафедри має глибоке історичне коріння.
З часу заснування і до наших днів колектив кафедри
пройшов значний шлях, а її педагогічна концепція, так
само як і творчість викладачів, студентів та випускників, відобразили еволюцію львівського художнього
скла другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Кафедра стала осередком формування української школи
студійного скла, відродження давніх гутних технік,
експериментів з матеріалом та формою. Художники-склярі працюють з матеріалом, який наділений
винятковими якостями прозорості і світлопроникнення і використовують ці властивості у творчих роботах,
передаючи знання та навички студентам.
Для покращення техніко-технологічної підготовки
студентів та оволодіння практичними навиками роботи в матеріалі 1973 р. у відділенні художнього скла
було збудовано єдину в Україні навчально-експериментальну скловарну піч, де в різні роки працювали
майстри-гутники В. Іванцов, М. Завадовський,
Я. Мацієвський, Я. Зима, В. Білоус, Д. Климків та ін.
Першим завідувачем кафедри був Ф. Ткаченко, а
згодом її очолювали А. Соболєв, М. Тарнавський,
Б. Галицький, А. Бокотей, С. Мартинюк, Б. Васильців,
Ф. Черняк, О. Звір. Сьогодні очолює кафедру кандидат мистецтвознавства М. Бокотей.
З 1989 року викладачі та працівники кафедри беруть
активну участь в організації міжнародних симпозіумів
гутного скла, які сьогодні є найтривалішими у світі
безперервними форумами художників-склярів. На
базі кафедри відбувались студентські міні-симпозіуми, а 2013 і 2016 рр. навчально-творча майстерня
(скловарна піч) стала основною базою для роботи
відомих художників-склярів з різних країн світу.
Кожних три роки студенти мають змогу спостерігати
за роботою найвідоміших у світі художників з різних
країн, брати участь в майстер-класах та лекціях.
Студенти кафедри мають змогу опанувати традиційні
і новітні техніки обробки художнього скла в якісно обладнаних майстернях: гутної обробки, термічного фор-

The true peak of blown glass on western Ukrainian
lands dated to the 18th century, in particular, along with
the traditional workshops operated glass blowing ones,
created on the “Czech” model, which began producing
“Bohemian” polished and engraved glass. Such rich
historical material influenced the formation of artistic
and industrial education in Galicia in the latter half of
the 19th century and, undoubtedly, the foundation of
academic art education in Lviv of the 20th century.
Therefore, the existence of the only department of
glass art in Ukraine exactly in Lviv has its essential
historical and professional base.
The history of the Department began in 1961 with an
experiment, when at Lviv State Institute of Applied and
Decorative Art (today Lviv National Academy of Arts) a
small department of plastic and glass art was opened.
Full formation of the unit took place in 1963–1964 and
corresponded to the needs of provision with the specialists of experimental workshop of glass art of Lviv Experimental Ceramic and Sculpture Factory of those times.
Besides the urgent need for specialists, the foundation
of the Department has its deep historical roots.
From the time of the Department foundation to the
present day, its stuff has come a significant way, and its
pedagogical conception, as well as the creativity of the
teachers, students and graduates, reflected the evolution of Lviv glass art of the latter part of the 20th – early
21st century. The Department became the centre of the
formation of Ukrainian school of studio glass, the revival
of ancient glass blowing techniques, experiments with
material and shape. Glass artists work with the material
that has exceptional qualities of transparency, light transmission and use these properties in their creative works
imparting their knowledge and skills to the students.
For improvement of technical and technological training of
the students and mastering of practical skills of the work
with the material, in 1973, it is said that at the Glass Art
Department the only training and experimental glass-melting furnace in Ukraine was built, where in different years
glass blowing masters V. Ivantsov, M. Zavadovskyi, Y. Matsiievskyi, Y. Zyma, V. Bilous, D. Klymkiv and others worked.
The first Head of the Department was F. Tkachenko, and
then it was headed by A. Soboliev, M. Tarnavskyi,
B. Halytskyi, A. Bokotey, S. Martyniuk, B. Vasyltsiv,
F. Cherniak, O. Zvir. Today, the Head of the Department
is the Doctor of Philosophy M. Bokotey.
Since 1989, the teachers and staff of the Department
have been actively participating in the organization of
international symposiums of blown glass that are the
most long-lasting continuous forums of glass artists in
the world nowadays. On the base of the Department,
student mini-symposiums took place, and in 2013 and
2016, a scientific and creative workshop (glass-melting
furnace) became the main base for the work of famous
glass artists from different countries of the world. Every
three years the students have an opportunity to observe
the work of the most world well-known artists from various countries, participate in master classes and lectures.
The students of the Department have the opportunity
to master traditional and newest techniques of art
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мування, вітража і розпису та холодної обробки. У світі
існує всього кілька десятків кафедр художнього скла у
вишах і дуже небагато з них мають можливість надати
студентам можливість працювати біля гутної печі.
На тлі інших спеціалізацій у ЛНАМ навчальний процес на кафедрі художнього скла суттєво вирізняється новаторським методологічним підходом. Перші
два роки навчання на освітньому рівні «Бакалавр»
студенти мають змогу ознайомитися з усіма доступними техніками і стилями обробки художнього скла,
перед тим як обрати спеціалізований напрямок, котрий більше відповідатиме уподобанням: авторське
образотворче скло, дизайн художнього скла.
Художники-склярі працюють з матеріалом, який наділений винятковими якостями прозорості і світлопроникнення. Власне тому їм потрібне своєрідне вміння
передачі матеріалу графічними засобами та розвинене
просторове мислення. Програма базових мистецьких
дисциплін побудована з урахуванням специфіки матеріалу – художнього скла – та спрямована відповідно
до потреби образного або конструктивного мислення,
відповідно до обраного спеціалізованого напрямку.
Якщо рисунок, живопис і скульптура – три «слони», на
яких базуються усі мистецькі дисципліни, тут цю тріаду
доповнено комп’ютерним проектуванням, без якого
художник в сучасному світі не може почувати себе
комфортно. Дисципліна викладається на сучасному
обладнанні, з посиленим курсом 3D моделювання.
Водночас важливого значення надається науковій діяльності на магістерському освітньому рівні.
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glass processing in well-equipped workshops: glass
blowing processing, thermal shaping, stained glass
and painting, and cold glass finishing. There are just
a few dozen departments of glass art at high educational establishments in the world, and very few of
them have an ability to provide the students with the
opportunity to work close to a hot glass furnace.
Against the background of other specializations at
LNAA, the educational process at the Glass Art Department differs greatly with its newest methodological
approach. First two years of study at Bachelor educational level, the students have the possibility to learn all
possible techniques and manners of art glass processing before selecting a specialized direction, which will
mostly correspond to their preferences: author’s fine art
glass, glass art design.
Glass artists work with the material that has exceptional
qualities of transparency and light transmission. That is
why they need a special ability of transferring of the material through graphic means and advanced spatial thinking.
The curriculum of basic art disciplines is formed in accordance with the specificity of the material – glass art and
is focused on consideration of the need of imaginative or
constructive thinking, according to selected specialized
direction. As a drawing, painting and sculpture are three
“elephants”, on which all art disciplines are based, here,
this triad is complemented by computer design, without
which an artist cannot feel himself comfortable in the
modern world. The discipline is taught at modern equipment, with the intensive course of 3D modelling.
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Повноцінне дослідження обраної теми у мистецькій і
науковій площині вимагає значних зусиль і тривалого
часу. Лише на кафедрі скла студентам-магістрам
запевнена можливість приділяти всю увагу обраній
кваліфікаційній роботі упродовж всього терміну навчання на освітньому рівні «Магістр».
Упродовж десятиліть колектив кафедри утримує
постійні контакти з художниками-склярами в усьому
світі, долучається до організації міжнародних симпозіумів і виставок, зустрічей зі студентами, лекцій,
майстер-класів за участю найвідоміших у світі митців.
Відповідно, випускник кафедри повинен досконало володіти іноземною мовою для того, щоби
брати повноцінну участь у світовій спільноті художників-склярів. Кафедра художнього скла – єдина
кафедра у ЛНАМ, де іноземна мова викладається
упродовж повного курсу навчання.
Роботу кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв сьогодні можна підсумовувати багатовекторно: як осередок формування і
підготовки сучасного художника-скляра, як цікавий
«мистецький проект», що триває в часі і є складовою
соціокультурного простору сучасного мистецтва
України; як базу чи платформу для популяризації
українського художнього скла у світі та ознайомлення мистецького середовища України з досягненнями
світового склярства; як значимий освітній механізм у
процесі підготовки фахівців у галузі скловиробництва
та декоративно-прикладного мистецтва; як школа в
більш ширшому розумінні цього слова.

At the same time, the great meaning is given to scientific
activity at Master degree educational level. Complete
research of a selected topic in artistic and scientific
plane requires much efforts and time. Only at the Glass
Art Department, the students can pay all their attention
to selected qualification work during the whole period of
studying at Master degree educational level.
For decades, the staff of the Department are in
contact with glass artists in the whole world, participates in organization of international symposiums and
exhibitions, meetings with students, lectures, master
classes with the participation of the most famous
artists in the world. Accordingly, a graduate of the
Department has to know perfectly a foreign language
to participate fully in the world union of glass artists.
Glass Art Department is the only department at LNAA,
where foreign language is taught during the whole
course of studying.
The work of Glass Art Department of Lviv National Academy of Arts can be today summed up in many vectors:
as the centre of formation and training of a modern glass
artist; as an interesting “art project” continuing in time and
being a component of social and cultural environment of
contemporary art of Ukraine; as a base or platform for the
promotion of Ukrainian glass art in the world and familiarization of artistic environment of Ukraine with the achievements of world glass industry; as an essential educational
mechanism in the process of training of specialists in the
field of glassmaking and decorative and applied art; as a
school in the broader sense of this word.
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УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД –
ІНСТИТУЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
Ukrainian Cultural Foundation – an institution of opportunities

АНАСТАСІЯ ГЕРАСИМОВА

ANASTASIYA HERASYMOVA

заступниця керівника відділу комунікацій та зв’язків з
громадськістю Українського культурного фонду

Deputy Head of PR & Communications Department
Ukrainian Cultural Foundation

«Створюй, реалізовуй, вражай» – неофіційний слоган
УКФ, який точніше за всі інші визначення передає
суть інституції. 2017 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про Український
культурний фонд», у якому визначено мету, принципи діяльності, фінансування, основні повноваження установи. Чи не вперше за роки Незалежності
розвиткові культури було надано можливість стати
сталим і пріоритетним.
Про необхідність державної інституції, яка б за прозорою процедурою надавала фінансову підтримку
культурним проектам, не мріяли хіба що ті митці та
менеджери, які за звичкою вважали найкращою
допомогою від країни невтручання. Втім, поступова
інтегрованість вітчизняних діячів культури, скажімо, у європейський контекст, продемонструвала

“Imagine, Implement, Impress” – the unofficial slogan of
the UCF, which is more accurately than all other definitions, conveys the essence of the institution. In 2017 the
Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law of Ukraine
“On Ukrainian Cultural Foundation”, which defines the
aim, principles of activity, funding, the main authority of
the institution. For the first time in the years of Independence, the opportunity has been given for culture
development to become stable and of high priority.
Only those artists and managers did not dream about
the necessity of state institution that gives out financial
support using transparent procedure who have habit to
believe that best support from the country – is not interfering. In addition, the gradual integration of domestic
cultural figures, for example, in the European context,
has shown an incredible number of opportunities, pro-
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неймовірну кількість можливостей, яку надають
фонди, програми, інституції – грантодавці, аналогів
яким в Україні практично не існувало. А от потреба у
таких була нагальною. Стало зрозуміло, що сучасна
прогресивна країна, навіть з найболючішим пострадянським досвідом, повинна створити власну інституцію, яка б не просто фінансувала знакові події чи
підтримувала культурну спадщину, а й створювала
креативне поле, відповідала на актуальні виклики та
потреби суспільства. Чим, власне, і став Український
культурний фонд.
Менше ніж за рік після прийняття Закону УКФ вже
мав Голову, Наглядову Раду й проведений за принципами прозорості конкурс на посаду виконавчого
директора фонду, переможницею якого стала Юлія
Федів У рекордні терміни було розроблено і впроваджено систему відбору експертів, методику оцінювання проектів, форму грантової заявки та інші документи з аплікаційного пакету. А вже у травні 2018-го
УКФ оголосив перші конкурси культурно-мистецьких
проектів трьох типів: індивідуальні національні проекти; проекти національної співпраці, які передбачають
партнерство між двома і більше організаціями в рамках України; проекти міжнародної співпраці, які передбачають наявність партнера за кордоном, включаючи
представників української діаспори. Простіше кажучи,
все те, на що іноземним новоствореним інституціям
дають зазвичай три роки, УКФ зробив набагато
швидше. Загалом минулого року фонд отримав 716
заявок, з яких 293 було реалізовано. Сума коштів,
виділена проектам-переможцям, склала близько 140
мільйонів гривень. Медіа проект Yakutovych Academy,
«Європейські музичні зустрічі у Львові», «Metropolis:
минулі утопії майбутнього (львівська репрезентація»),
«Франко: наживо», «Замок Свірж: Генеза», «Музей
на дотик», Franko Art Space, «Львівське квадрієннале
сценографії. Прев’ю» – ці та багато інших проектів
відбулися у Львові чи області за підтримки УКФ.  
Від першого дня роботи фонд наголошував на прозорості своєї діяльності. Саме тому на офіційному
сайті установи можна знайти звіти, реєстри учасників і переможців конкурсних програм, грантові угоди.
Оперуючи коштами платників податків, УКФ прагне
максимально чітко вказувати на те, де і як вони використані, чого вимагає й від своїх заявників.
Досвід 2018 року виокремив цілий комплекс додаткових для фонду завдань, виконання яких стало частиною стратегії діяльності УКФ. Скажімо, крім основних
цілей – сприяння творенню культурного продукту, підсилення ролі культури у розвитку суспільства, інтернаціоналізація української культури – фонд бере на себе
освітню функцію. Часті помилки заявників, поширений
серед них аргумент «ми – митці, ми не вміємо заповнювати кошториси», продемонстрував необхідність
створення школи культурного менеджменту, проведення більшої кількості консультацій та вебінарів. Адже
для реалізації проекту однієї ідеї замало. Має бути
гармонійне співвідношення раціонального та творчого,
усвідомлення відповідальності перед державою та громадянами, кожен з яких, по суті, є донатором того

vided by funds, programmes and institutions – grantors,
to which Ukraine did not have similar analogues. And the
need for them was urgent. It became clear that a modern progressive country, even with the painful post-Soviet experience, should create its own institution, which
not only finances significant events or supports cultural
heritage, but also creates a whole creative field, answering the urgent issues and needs of society. This, what, in
fact, the Ukrainian Cultural Foundation became.
Less than a year after the adoption of the Law, the UCF
already had a Chairman, Supervisory Board, and hold
a transparent competition for the position of Executive
Director of the Foundation, the winner of which was Yuliia
Fediv. A system of experts’ selection, a methodics for
project evaluation, a grant application form, and other
documents of the application package were developed
and implemented in record terms. In May 2018, the
UCF announced the first competitions of three types of
cultural and artistic projects: individual projects; national
cooperation projects that involve a partnership between
two or more organizations within Ukraine; international
cooperation projects, which include the presence of a
partner abroad, including representatives of the Ukrainian
diaspora. Putting it simply, all activities that foreign newly
created institutions usually carry out for 3 years, UCF did
much faster. In total, Foundation received 716 applications, of which 293 were implemented last year. The funds
allocated to the winning projects amounted to about 140
million UAH. Media project of the Yakutovych Academy,
“European musical meetings in Lviv”, “Metropolis: past
utopias of the future (Lviv representation”), “Franco: live”,
“Svirzh castle: Genesis”, “Museum to the touch”, Franko
Art Space, “Lvivske quadriennal scenography. Preview “
these and many other projects took place in Lviv or in the
region with the UCF support.
From the first day of work, the Foundation emphasized
the transparency of its activities. That is why on the
official site of the institution you can find reports, registry
of participants and winners of competitive programmes,
grant agreements. UCF seeks to indicate as precisely as
possible where and how they used taxpayer’s money,
which is also required from applicants.
The experience of 2018 outlined a whole set of additional
tasks for the Foundation, implementation of which became
part of the UCF strategy. Let’s say that apart from the main
goals – facilitating the creation of a cultural product, the
strengthening of the role of culture in the development of
society, the internationalization of Ukrainian culture – the
Foundation assumes an educational function. Frequent
errors of the applicants, the argument common among
them “we are artists, we can’t fill in the budget form”,
demonstrated the need to create a school of cultural management, conducting more consultations and webinars.
After all, one idea is not enough to implement the project.
There must be a harmonious relationship between rational
and creative, awareness of responsibility towards the state
and citizens, each of which, in essence, is the donor of a
particular project. But the most important shift for the Foundation last year was the development of six competitive
programmes, each of which is an instrument for
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Проект "Український авангард: non-fashion путівник"
"Ukrainian avant-garde: non-fashion guide" Project

Попередній розворот: Виставка "Революціонуймо"
Previous spread: Exhibition "Revolutionize"

чи іншого проекту. Але найголовнішим минулорічним
зрушенням для фонду стала розробка шести конкурсних програм, кожна з яких є інструментом реалізації
стратегічних цілей УКФ, а для митців і культурних менеджерів – великим полем можливостей. Програми підтримують такі сектори культури та мистецтв: візуальне,
аудіальне мистецтво, дизайн та мода, перформативне
та сценічне мистецтва, культурна спадщина, література
та видавнича справа, культурні та креативні індустрії.
Окремий конкурс було розроблено для аудіовізуального сектору, тобто для кіно. Кожна з них має свої
підпрограми або ЛОТи, масштабування.
Коротко про програми:

implementing the strategic goals of the UCF, and for artists
and cultural managers - is a great field of opportunities. The
programmes are supported within the following sectors of
culture and arts: visual art, audial art, design and fashion,
performing arts, cultural heritage, literature and publishing,
cultural and creative industries. A separate programme was
developed for the audiovisual sector, i.e. for the cinema.
Each of them has its own sub-programmes or LOTs.
Briefly about the programmes:
Creating an innovative cultural product – the programme aims to create favourable conditions for cultural
expression through the creation of an innovative competitive cultural product.
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Створюємо інноваційний культурний продукт –
спрямована на створення умов для культурного
самовираження шляхом творення інноваційного
конкурентоспроможного культурного продукту.
Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти. – сприяє обміну знаннями, досвідом та ідеями в галузі культури та
мистецтв, відкриває нові мистецькі практики та імена.
Український культурний монітор – підтримує дослідження стану культурних, креативних та аудіовізуальних секторів України.
Знакові події для української культури – сприяє
створенню позитивного іміджу України на міжнародній культурній арені, розбудові широкої національної
та міжнародної партнерської мережі у сфері культурних та креативних індустрій, широкій міжсекторальній співпраці.
Інклюзивне мистецтво – спрямована на розвиток
потенціалу митців з інвалідністю, активне залучення людей з інвалідністю до культурно-мистецького
життя в країні та промоцію інклюзивного мистецтва в
українському суспільстві.
Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору – підтримує та розвиває українській
аудіовізуальний сектор, стимулює молодих митців
до створення конкурентоспроможного продукту і
популяризації українського аудіовізуального сектору
за кордоном.
Початок конкурсів з цих шістьох програм було
оголошено у лютому 2019 року. На їхню реалізацію
з Державного бюджету України було надано 641
мільйон гривень. Кількість заявок, а їх було нараховано
2018, засвідчила, по-перше, про довіру до інституції, по-друге, про необхідність державної підтримки
культурно-мистецьких проектів, бо лише за її наявності
можливий реальний розвиток галузі, а не його імітація.
Географія заявників УКФ охоплює всю Україну. Беззаперечним лідером за кількістю проектів є Київ, за
ним йдуть Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ та однойменні області. Великий відрив від столиці актуалізував питання культурної децентралізації.
Щоб її впровадження було ще ефективнішим, Український культурний фонд планує збільшити кількість
виїзних інформаційних заходів, а також відкриття регіональних представництв, які б виконували не лише
консультативну функцію, а й допомагали місцевим
креативним спільнотам гуртуватися та розвиватися.
Нині на стадії розробки перебуває ще дві програми
– «Розбудова зв’язків – мережування», націлена на
сприяння створення галузевих мереж, залучення їх у
європейські професійні асоціації тощо, та «Промоція
культури та місцевий розвиток», що має на меті розширення аудиторії споживачів культурного продукту.
УКФ випрацьовує стратегію фандрейзингу, мріючи про
те, що меценатство, підтримка бізнесом культурних
проектів незабаром стане модним іміджевим трендом.
Молода інституція, що не боїться критики, не стоїть
на місці й змінюється відповідно до потреб суспільства, має великі мрії. У них культура посідає одне
з чільних місць у пріоритетах держави, а пересічні
українці активно читають книжки, відвідують фести-

Trainings. Exchanges. Residencies. Debuts – promotes the exchange of knowledge, experience and
ideas in the field of culture and arts, as well as the opening of new artistic practices and names.
Ukrainian Cultural Monitor – supports the study of the
cultural, creative and audiovisual sectors of Ukraine.
Prominent Events for Ukrainian Culture – aims to promote the creation of a positive image of Ukraine on the
international cultural arena, to build a broad national and
international network of partners in the field of cultural
and creative industries, and to promote broad inter-sectoral cooperation.
Inclusive art – is aimed at developing the potential of
artists with disabilities, the active involvement of people
with disabilities in the cultural and artistic life of the country and the promotion of inclusive art in Ukrainian society.
Strengthening the capacity of the Ukrainian audiovisual sector – supports and develops the Ukrainian
audiovisual sector, encourages young artists to create a
competitive product and popularize the Ukrainian audiovisual sector abroad.
The open-call for these six programmes was announced
in February 2019. The State Budget of Ukraine provided
641 million UAH for their implementation. The number
of applications, and there were 2018 of them, showed,
firstly – trust in the institution, and secondly – the need
for state support for cultural and art projects, because
only with its existence the real development of the industry and not its imitation is possible.
The geography of UCF applicants covers the whole
Ukraine. The undisputed leader in the number of projects is Kyiv, followed by Lviv, Kharkiv, Odesa, Dnipro,
Ivano-Frankivsk and correspondent regions. The great
gap from the capital actualized the issue of cultural
decentralization. To implement it even more effectively,
the Ukrainian Cultural Foundation plans to increase the
number of outreach events, as well as to open regional
offices that would serve not only the consultative function, but also help local creative communities to cluster
and develop.
Currently, there are two more programmes at the
development stage – “Establishing Connections and
Networking”, aimed at promoting industry networks,
their involvement in European professional associations,
etc., and “Promotion of culture and local development”,
aimed at expanding the consumer audience of cultural product. The UCF is also developing a fundraising
strategy, dreaming that patronage, business support for
cultural projects will soon become a fashionable trend.
A young institution that is not afraid of criticism, does not
stand in place and changes in accordance with the needs
of society, has great dreams. They dream that culture
occupies one of the leading places in the priorities of the
state, and ordinary Ukrainians actively read books, attend
festivals, go to museums. In these dreams, the domestic
cultural product is not isolated, but it is competing massively on the world scale. Its innovativeness is stunning,
and the balance between tradition and modernity is a
delight. In the realities that the UCF seeks, Ukraine will be
recognized not by “Chornobyl” triggers, “labour migrants”,
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валі, ходять до музеїв. В цих мріях вітчизняний культурний продукт не поодиноко, а масово конкурує зі
світовим. Його інноваційність приголомшує, а баланс
між традицією і надсучасністю викликає захват. У
тих реаліях, яких прагне УКФ, Україну впізнають не
за тригерами «Чорнобиль», «трудові мігранти», «гарні
жінки», а за видатними письменниками, митцями,
акторами, режисерами. Хочеться вірити, що мрії
справдяться, адже наполегливість і послідовність,
вища мета і чіткий план дій, наявні в Українського
культурного фонду, здатні на великі зміни.

“pretty women”, but by prominent writers, artists, actors,
directors. I want to believe that the dreams come true,
because perseverance and consistency, the ultimate goal
and the clear plan of action that the Ukrainian Cultural
Foundation has, are capable of great changes.

Проект "Київ-Нью-Йорк-Ванкувер-Токіо"
"Kyiv-New-York-Vancouver-Tokyo" Project
Вистава "Анігіляція" / Performance "Annihilation"

МУЗЕЙ СКЛА У ЛЬВОВІ
Glass Museum in Lviv
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ЛЮДМИЛА СМАКОВА

LIUDMYLA SMAKOVA

Студентка кафедри менеджменту
мистецтва ЛНАМ

Student of the Art Manadgement
Department of LNAA

Скловиробництво на теренах Галичини процвітало
ще з раннього середньовіччя. Усі львівські музеї містять докази цього, а певні артефакти з місцевих гут
датуються Х-ХІ ст. Наприкінці ХХ ст., ще до занепаду
промисловості в Україні, у Львівській області налічувалось декілька десятків підприємств, які варили
скло, у т.ч. понад десяток виготовляли художнє.
То ж цілком природньо, що саме у Львові, в центрі
українського гутництва, з ініціативи Андрія Бокотея
розпочали діяльність у 1989 році міжнародні симпозіуми гутного скла. Уже після першого заходу, який
відбувся ще у радянські часи і мав статус всесоюзного, виникла потреба експонування зібраних творів
і створення першого і єдиного в Україні музею скла.

Glassmaking on the territories of Galicia has been already
developed since the early Middle Ages. There are even evidences in all Lviv museums, as certain artefacts from local
glassmaking factories dated by the 10th – 11th centuries.
At the end of the 20th century, before the decline of the
industry in Ukraine, there were several dozen enterprises in
Lviv region melting the glass, among of which more than
ten enterprises made art products. Therefore, it is quite
natural that exactly in Lviv, in the centre of glass blowing, on
the initiative of Andriy Bokotey, International Blown Glass
Symposiums started their activity in 1989. Even after the
first event occurred in Soviet times and had the status of an
All-Union, there was a need in exposition of collected works
and creation of the first and only glass museum in Ukraine.
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Вперше, у 1992 р., під Музей скла у Львові було
виділено кількасотметрове приміщення у самому
центрі міста під Бернардинським монастирем. Та
«музей» був доступний для глядачів всього декілька
годин – під час відкриття в рамках ІІ Міжнародного
симпозіуму гутного скла у жовтні 1992 р. Зусиллями тодішнього директора музею, а сьогоднішнього
власника цих приміщень музей скла припинив своє
існування фактично і не розпочавши. Вдруге міська
влада прихильно поставилася до прохання голови
оргкомітетів симпозіумів і для музею скла було виділено приміщення у самому центрі міста, в підземеллі
палацу Бандінеллі на площі Ринок.
Розташування у самому центрі міста аргументує
великий туристичний потенціал, що в свою чергу дає
можливість розвитку активної діяльності. Перші зали
мають на меті ознайомити відвідувачів з технологічним та історичним аспектом виготовлення виробів зі
скла на теренах України. Із найдавніших представлених експонатів варто відзначити скляні посудини
та намистини, виготовлені в І-ІІ ст. н.е. на території
римських колоній Північного Причорномор’я.
Наступні зали змінних експозицій адаптовані до
різних технічних потреб. Унікальним фактом є те,
що одна із зал знаходиться уже під тротуаром площі
Ринок (єдина доступна для відвідувачів у Львові), а не
просто в підземеллі палацу Бандінеллі. Перевагою
та позитивним надбанням Музею скла у Львові є
поєднання як традиційного так і сучасного експозиційного обладнання, а також наявність аудіоекскурсії
українською та англійською мовами. Сучасне облад-
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For the first time, in 1992, for Glass Museum in Lviv a
premise of several hundred meters in the very centre of
the city under Bernardine Monastery was provided. However, the “museum” was accessible for visitors just for a
few hours – during its opening within the framework of
the 2nd International Blown Glass Symposium in October
1992. Thanks to the efforts of the museum director of
those days and now the owner of these premises, the
museum stopped its existence actually not having started
its activity. For the second time, the local authority positively responded to the request of the head of symposium
organizing committees, and for the glass museum a
premise in the heart of the city centre, in the dungeon of
Bandinelli Palace at Rynok Square was allocated.
The location in the very centre of Lviv presented a great
tourist potential and the opportunity to develop the activities. Near rooms introduce visitors to the technological
and historical aspect of glass production in Ukraine. Of the
most ancient exhibits, it is worth noting the glassware and
beads made in the 1st-2nd centuries A.D. on the territory
of Roman colonies of the Northern Black Sea region.
The next rooms of changing exhibits are adapted to
various technical needs. The unique fact is that one
of the rooms is located under the pavement of Rynok
Square (the only accessible to the visitors in Lviv),
but not just in the dungeon of Bandinelli Palace. An
advantage and a positive asset of Glass Museum in
Lviv is the combination of both traditional and modern exposition equipment, as well as the availability
of audio excursion in Ukrainian and in English. The
modern equipment is in harmony with historical space

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

нання гармонійно поєднано із історичним простором
підземель ренесансної кам’яниці. При музеї працює
сувенірна крамниця в якій можна придбати вироби з
гутного скла: сувеніри, різдвяні подарунки, ювелірні
прикраси, ф’юзингова і дрібна вітражна скульптура
та інше пов’язане із загальною концепцією установи.
Істотний вплив на діяльність музею мали ІХ та Х
Міжнародні симпозіуми гутного скла, проведені у
новому форматі, а також тимчасові виставкові поекти. Першою була персональна виставка литовських
художників Ремігіюса Крюкаса та Індре Стульгайте. Більшість із 36 представлених композицій були
виконані із використанням високоякісного оптичного
скла. Варто згадати і персональну виставку Люцини
Гоздек (Польща)  «Прозора правда» (19.12.2014 р.–  
01.03.2015 р.), на якій були презентовані ексклюзивні скляні новорічні прикраси, що вирізнялися
стриманою палітрою кольорів, лаконічними формами. Експозиція охопила дві зали: у першій розмістилися ялинкові прикраси, у другій – концептуальна
інсталяція. У 2015 році також відбулася персональна
виставка Андрія Бокотея, яка стала важливою подією культурно-мистецького життя міста. В експозиції
було представлено вибрані роботи останніх років.
Експозиція виставка творчих робіт Андрія Петровського «Проект 47» складалася з об’єктів художнього скла, створених митцем упродовж 2016 року.
Представлені роботи вирізнялися оригінальними сучасними рішеннями, в них поєднано традиційну гуту
та унікальну авторську техніку. Як влучно зазначив
народний художник України, академік НАМУ Андрій

of the dungeon of the Renaissance stone house. There
is a souvenir shop in the Museum, where it is possible to buy the articles of blown glass such as souvenirs, Christmas gifts, jewellery, glass fusing and small
stained glass sculptures and other things related to the
general conception of the establishment.
The 9th and 10th International Blown Glass Symposiums,
held in a new format, as well as temporary exhibition
projects, had a significant impact on the Museum activities. The first was a solo exhibition of Lithuanian artists
Remigijus Kriukas and Indre Stulgaite. Most of 36 presented compositions were made with the use of optical
glass of high quality. It is worth mentioning “Transparent
Truth” Solo Exhibition (19.12.2014 – 01.03.2015) by Lucyna Gozdek (Poland), where exclusive glass Christmas
decorations were represented, which were distinguished
by a restrained colour palette and laconic shapes. The
exposition occupied two rooms: in the first, there were
Christmas tree decorations and in the second - conceptual installation. In 2015, the solo exhibition of Andrii
Bokotey was also held, which became an important event
of cultural and artistic life of the city. The selected works of
recent years were represented at the exposition.
The exposition of “Project 47” Exhibition of Andrii
Petrovskyi’s creative works consisted of glass art
objects made by the artists during 2016. Represented
works were distinguished by original modern solutions;
they combine traditional glass blowing and the unique
author’s technique. As Andrii Bokotey, a People’s artist
and the Member of the National Academy of Arts of
Ukraine well noted: “Andrii Petrovskyi develops basic
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Бокотей: «Андрій Петровський розвиває базові ідеї
школи гутного скла Львівської національної академії
мистецтв, яка тяжіє до синтезу традиції та сучасних
концепцій образотворчості».
У рамках Х Міжнародного симпозіуму гутного скла у
Львові свої твори широкому загалу презентував завідувач кафедри художнього скла ЛНАМ Олесь Звір.
Проект «Скло Звіра» репрезентував творчий доробок представника експериментальної течії львівської
школи художнього скла, з характерною відмовою від
класичних ужиткових норм. Були представлені  сучасні авторські твори останніх років. Протягом 2017
року в Музеї скла у Львові стаціонарно експонувалися кращі роботи створені в рамках Х Міжнародного
симпозіуму гутного скла.
У вересні 2018 р. Музей скла у Львові був організатором виставкового проекту «Львівське художнє скло:
покоління» у мистецькому просторі «Дерево життя»,
м. Київ. На виставці презентували авторські твори
представники всіх поколінь активних художників-склярів – від патріарха львівської школи склярства Андрія
Бокотея до неходавних випускників кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв.
Розвиток українського художнього склярства, а
відтак підтримка молодого покоління митців-склярів
є важливим елементом діяльності інституції. Власне
тому з ініціативи китайського мецената, колекціонера і поціновувача українського мистецтва Ю Яоміня
– власника галереї мистецтва Центрально-Східної
Європи «Ґрінвейв» – музей організовує щорічну
премію професора Андрія Бокотея для молодих
художників-склярів.
Лауреат премії 2018 р., випускник кафедри художнього скла ЛНАМ Кирило Білан отримав змогу участі
у ІІ Міжнародній конференції художників-склярів у
м. Нінбо, а переможець премії 2019 р. Руслан Лучко
взяв участь у відкритті новоствореної галереї «Ґрінвейв» у м. Усі. Автори, чиї роботи вибороли друге та
третє місця, отримали грошові винагороди у розмірі
20 000 грн та 10 000 грн відповідно. Всі роботи, які
зайняли призові місця увійшли в колекцію Чженцзянського музею скла «Ґрінвейв» у м. Нінбо. Конкурсні
роботи всіх трьох переможців увійшли у колекцію
Музею скла в Нінґбо, КНР.
Сьогодні діяльність команди Музею скла зосереджена на організації ювілейного 11 Міжнародного
симпозіуму гутного скла у Львові, який проходитиме у
жовтні 2019 р. за фінансової підтримки Українського
культурного фонду. В рамках програми симпозіуму
заплановано експонування в Музеї скла у Львові
персональної виставки одного з найвідоміших склярів
сучасності, словацько-французького художника Яна
Зорічака. До слова, виставка митця у 1995 р. в залах
Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького привернула увагу десятків тисяч відвідувачів і стала
однією з найбільш відвідуваних в історії музею.
У сучасному динамічному культурному процесі
збільшилася роль професійних ефективних музеїв. Нові тенденції розвитку та потреби відвідувачів
спонукають до вдосконалення існуючих систем та
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ideas of the Blown Glass School of Lviv National Academy of Arts that strives for the synthesis of a tradition
and modern concepts of fine arts.”
Within the framework of the 10th International Symposium of Blown Glass in Lviv, the Head of Glass Art
Department of LNAA Oles Zvir represented his works to
the general public. “Zvir’s Glass” Project demonstrated
the creative achievements of a representative of the
experimental movement of the Lviv School of Glass
Art with a characteristic rejection of classical applied
norms. Contemporary author’s works of recent years
have been presented. During 2017, in Glass Museum
in Lviv, the best works created within the10th International Symposium of Blown Glass were exhibited on a
permanent basis.
In September 2018, Glass Museum in Lviv became
the organizer of “Lviv Art Glass: Generation” Exhibition
Project in the art space “Tree of Life”, Kyiv. Representatives of all generations of active glass artists – from the
patriarch of Lviv glassmaking school of Andrii Bokotey
to the recent graduates of Art Glass Department of
Lviv National Academy of Arts presented their author’s
works at the exhibition.
The development of Ukrainian glass art, and therefore
the support of the young generation of glass artists, is an
important element of the establishment’s activities. That
is why, at the initiative of the Chinese patron, collector
and connoisseur of Ukrainian art You Yao Ming – the
owner of “GreenWave” Art Gallery of Central and Eastern
Europe – the Museum organizes the annual Professor
Andrii Bokotey Prize for young glass artists.
The Prize winner of 2018, the graduate of Glass Art
Department of LNAA Kyrylo Bilan got the opportunity
to participate in the 2nd International Glass Art Conference in Ningbo, and the Prize winner of 2019 Ruslan
Luchko participated in the opening of the newly created
“GreenWave” Gallery in in the City of Wuxi. The authors, whose works have won second and third places,
received monetary awards in the amount of UAH 20,000
and UAH 10,000 respectively. All the works that had got
a place were included in the collection of the Zhejiang
Greenwave Glass Museum in Ningbo. The competition
works of all three winners were included in the collection
of Glass Museum in Ningbo, PRC.
Today, the activities of the Glass Museum’s team
focused on the organization of the 11th International
Blown Glass Symposium in Lviv, which will be held in
October 2019 with the financial support of the Ukrainian
Cultural Fund. Within the framework of the symposium,
a solo exhibition of one of the most famous glaziers of
today, the Slovak-French artist Yan Zoritchak, is planned
to be exhibited in Glass Museum in Lviv. By the way, the
artist’s exhibition in 1995 in the rooms of Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv attracted the attention
of tens of thousands of visitors and became one of the
most visited in the history of the museum.
In modern dynamic cultural process, the role of
professional efficient museums has increased. New
development trends and visitors’ needs incline towards
improvement of existing systems and searching of al-
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пошуків альтернативних шляхів вирішення. Єдиний в
Україні Музей скла у Львові реалізує свій потенціал
виконуючи освітньо-наукову функцію, забезпечуючи
альтернативний варіант проведення вільного часу
для сімей з дітьми, підтримуючи молоде покоління
художників-склярів та знайомлячи місцевих жителів
та туристів з усього світу з технологічними особливостями виготовлення художнього скла, його
історією та сучасними світовими тенденціями.   
Музей скла у Львові – унікальна культурно-мистецька
інституція, що не тільки ефективно репрезентує сучасні та історичні здобутки, а й популяризує львівську
школу скла, мотивує до творчих пошуків молоде
покоління митців. Ефективний менеджмент, залучення
новітніх технологій та відповідність останнім потребам
відвідувачів зумовлюють становлення Музею скла
у Львові як центру культурно-мистецького життя не
тільки міста, а й країни. Давність традиції українського
художнього скла та професійність молодого покоління митців дає підстави сподіватися на досягнення
нових вершин та вдосконалення існуючої системи
інституції, що активно займається їх популяризацією.

ternative solutions. The only in Ukraine Glass Museum
in Lviv realizes its potential by performing an educational and scientific function, providing an alternative
way of leisure for families with children, supporting the
young generation of glass artists and introducing local
inhabitants and tourists from all over the world with
technological features of glass art production, as well
as its history and current world trends.
Glass Museum in Lviv is a unique cultural and artistic
institution that not just effectively represents current
and historical achievements, but also promotes the Lviv
Glass School, motivates the young generation of artists
to creative searches. Effective management, the involvement of newest technologies and meeting the latest
requirements of the visitors, determine the establishment
of Glass Museum in Lviv, as the centre of cultural and
artistic life not only of the city, but also of the country.
The old tradition of Ukrainian glass art and the professionalism of the young generation of artists give a reason
to hope for the achievement of new peaks and improvement of the existing system of the institution, which is
actively engaged in their popularization.
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eve nt s

них симпозіумів гутного скла у Львові
упродовж 1989-2016 рр. налічує понад
350 одиниць і зберігається у фондах
Національного музею у Львові ім. Андрея
Шептицького та Музею скла у Львові.
Збірка жодного з музеїв скла у світі не
була сформована з авторських творів, виконаних у одному місці під час
мистецьких форумів. На виставці у
Національному музеї українського народного декоративного мистецтва у Києві
експоновано вибрані роботи з колекції,
які демонструють повний спектр технік,
багатогранність творчих експериментів,
безграничність авторських ідей та широку географію учасників десяти міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові.
Саме цей проект інаугурує ювілейний
11 Міжнародний симпозіум гутного скла
у Львові.

ПОДІЇ

РОБОТА БІЛЯ ГУТНИХ ПЕЧЕЙ
Кафедра художнього скла ЛНАМ,
5-12 жовтня, 07:00 – 14:00
Художники, учасники симпозіуму,
мають змогу працювати біля гутних
печей з бригадою висококваліфікованих майстрів-гутників. В нормальних
повсякденних умовах і комфортних
лаштунках майстерень митці можуть
довільно використовувати час і підбирати необхідне обладнання на реалізацію
завчасно запроектованих авторських
творів. Експромт і потреба змінювати
проект через об’єктивні обставини, які
виникають у процесі виконання біля печі
та спричинені особливістю технологічного процесу, у таких умовах не є настільки
необхідною якістю, як у випадку роботи
на симпозіумі. Тут художники диспонують надзвичайно коротким часом і для
виконання безпосередньо біля печі, і для
подальшої обробки та довершення композиції. Окрім того, художники працюють
з абсолютно іншим матеріалом (фізичні
властивості скломаси значно відрізняються в різних місцях), новою бригадою
майстрів-виконавців і під тиском загальної уваги і самих учасників, і численних
сторонніх відвідувачів заходу.
WORK AT A GLASS FURNACE
Glass Art Department of the LNAA,
October 5-12, 2019, 07:00 – 14:00
The artists, symposium members have the
opportunity to work near furnaces with a
crew of highly qualified glass blowers. In
normal everyday conditions and comfort
workshops, the artists can freely use their
time and select necessary equipment
for realization of preliminary designed
author’s works. The improvisation and
necessity to change the project because
of objective circumstances appeared in the
process of performance near the furnace
and caused by the technological process
peculiarity are not so a necessary quality
in such conditions as working during
the symposium. Here, artists dispose of
extremely short time for performance right
near the furnace as well as for further
processing and finishing of composition.
Apart from this, the artists work with
absolutely another material (physical
properties of glass melt differs greatly in
different places), a new crew of master
performers and under pressure of general
attention of the participants and many
detached spectators of the event.
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НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
Галерея ЛНАМ, 7-10 жовтня, 15:00 – 16:30
У межах симпозіуму відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, на якій надзвичайно пізнавальний характер матимуть доповіді
професури та завідувачів кафедр художнього скла різних вищих навчальних закладів: Університет Альфред,
США (А. Пауерс, Дж. Роннер), Ризька
академія мистецтв, Латвія (І. Аудере),
Вільнюська академія мистецтв, Литва
(П. Райніс), Університет Анадолу,
Туреччина (Е. Кула, У. Акбей), Школа
мистецтв і дизайну Університету Аальто, Фінляндія (К. Накада), Вроцлавська
академія мистецтв (М. Лабінський).
Власні творчі здобутки та досягнення
національних шкіл художнього скла
репрезентуватимуть І. Стульґайте
(Литва), С. Олаф Ейнарсдоттір (Ісландія), М. Усова та С. Фьодорова (Росія).

The unique collection of compositions gathered during ten International Blown Glass
Symposiums in Lviv in 1989-2016 includes
over 350 units. It is stored in the funds of
Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv
and Glass Museum in Lviv.
Selected art pieces from the collection
demonstrating the full range of techniques,
versatility of creative experiments, unboundness of artistic ideas and wide geography
of symposium participants are exhibited in
the National Museum of National Museum
of Ukrainian Decorative Folk Art in Kyiv. This
project inaugurates the jubilee 11 International Blown Glass Symposium in Lviv.

СВІТОВЕ ХУДОЖНЄ СКЛО В УКРАЇНІ:
1989-2016
Національний музей українського народного декоративного мистецтва, Київ,
4 вересня - 5 жовтня
Унікальна колекція зібраних композицій
за результатами діяльності міжнарод-

БАЛТІЙСЬКЕ СКЛО: ДІАЛОГ ВІТРУ
З ДОЩЕМ
Національний музей українського народного декоративного мистецтва, Київ,
4 вересня - 5 жовтня
Анда Мункевіца (Латвія), Індре Стульґайте-Крюкієне та Реміґіюс Крюкас (Литва), Іво Лілль (Естонія) присвятили себе
мистецтву скла, довівши майстерність до
досконалого та рівень втілення ідей до
філософського. Давня традиція склярства
та її постійне живлення новими ідеями, технічними експериментами, дизайнерськими

руху, належить до найвідоміших художників-склярів у світі. Ян Зорічак – автор понад восьмидесяти персональних виставок
у Франції та за її межами. Авторські твори
художника входять до найважливіших колекцій сучасного художнього скла: Музей
декоративного мистецтва (Лувр, Франція),
Музей скла у Корнінґу, Музей скла Толедо (США), Музей скла Ебельтофт (Данія),
Музей скла Фрауенау (Німеччина), Музей
скла Тояма (Японія), Музей скла Альколькорн (Іспанія), Чженцзанський музей скла
(КНР), Музей скла у Львові та ін. Виставка
художника в рамках ІІІ Міжнародного
симпозіуму гутного скла у Львові 1995 р.
стала однією з найбільш відвідуваних в
історії Національного музею у Львові
ім. Андрея Шептицького.

«EKO-GLASS» INTERNATIONAL
SYMPOSIUMS COLLECTION
EXHIBITION
PM Gallery, October 9, 17:00
The exhibited works are the result of the
work of Polish and Czech glass artists during
the artistic plein air and symposium entitled
«E-Glass. Cultural Gold of Lower Silesia». Professional artists, students and glass blowers
worked together to create artistic objects
in the midst of the tourist season in the
mountains of Poland and the Czech Republic:
in the forest blown glass studio «Szklarska
Poreba», the gorgeous crystal glass studio
«Julia» in Piechowice, the tourist station «Orly»
in Jakuszyce and «Martin Stefanek» glass
studio in Desna (Czech Republic).

SOLO EXHIBITION OF YAN ZORITCHAK
(SLOVAKIA / FRANCE)
Glass Museum in Lviv, October 7, 17:00

WORLD GLASS ART IN UKRAINE:
1989-2016
National Museum of Ukrainian Folk
Decorative Art, Kyiv,
September 4 - October 5

SCIENTIFIC CONFERENCE
Gallery LNAA, October 7-10, 15:00 – 16:30
Within the framework of the symposium,
there are International Scientific and
Practical Conference, where the reports
of professors and heads of art glass
departments of various higher educational institutions are highly informative.
This year famous artists and lecturers will
present their lectures: Alfred University,
USA (A. Powers, J. Ronner), Riga Academy of Arts, Latvia (I. Audere) Vilnius
Academy of Arts, Lithuania (P. Rainys),
Anadolu University, Turkey (E. Kula,
U. Akbey), School of Arts, Design and
Architecture of Aalto University, Finland
(K. Nakada), Wroclaw Art Academy
(M.Labinski). Personal creative achievements and results of national glass art
schools will be represented by
I. Stulgaite (Lithuania), S. Olaf Einarsdottir (Island), S. Fedorova, M. Usova
(Russia).

рішеннями та емоційними сплесками і
сформували у світі феномен – балтійське
скло. Хвилі Балтійського моря накочуються на пісок узбережжя Латвії, Литви,
Естонії. Вода з’єднується з Землею і відбувається споконвічне диво… Народжується, видозмінюється, втілюється форма.
Спостерігати за цим маємо можливість усі.
Але перевести форму зіткнення Води
з Землею на мову мистецтва – це дар митців. Шлях Анди Мункевіци, Індре Стульґайте-Крюкієне та Реміґіюса Крюкаса, Іво
Лілля по дюнах життя реалізується через
скло, матеріал вибагливий, але світлоносний. Тож спробуємо вдивитися у життя  
скла, помилуватися грою променів у ньому.
Виставку присвячуємо нашому дорогому
другу Іво Лілю (24.06.1953 – 04.08.2019).

BALTIC GLASS: DIALOGUE OF WIND
AND RAIN
National Museum of Ukrainian Folk
Decorative Art, Kyiv,
September 4 - October 5
Anda Munkevica (Latvia), Indre Stulgaite-Kriukiene and Remigijus Kriukas (Lithuania), Ivo
Lill (Estonia) devoted themselves to the glass
art, carrying their mastership to the perfection and the level of the embodiment of ideas
to a philosophy. An ancient tradition of glass
art and its permanent supply with new ideas,
technical experiments, design solutions and
emotional outbursts formed in the world
such a phenomenon as the Baltic glass.
The waves of the Baltic Sea income on the
sand of the seashore of Latvia, Lithuania
and Estonia. The Water connects with the
Earth, and an everlasting wonder happens…
A shape is being born, is changing and is
being embodied. We all have a possibility to
observe this, but to transfer the shape of the
Water and the Earth collision into the art language, is the gift of artists. The creative way
of Anda Munkevica, Indre Stulgaite-Kriukiene
and Remigijus Kriukas and Ivo Lill through
the dunes of life is performed via the glass –
a demanding but bearing the light material.
So, let us try to look attentively in the life of
glass, enjoy the game of rays in it.
With commemoration to our dearest friend
Ivo Lill (24.06.1953 – 04.08.2019)
ПЕРСОНАЛЬНА ВИСТАВКА ЯНА
ЗОРІЧАКА (СЛОВАЧЧИНА / ФРАНЦІЯ)
Музей скла у Львові, 7 жовтня, 17:00
Ян Зорічак народився 1944 р. у Словаччині, а з 1970 р. живе і працює у Франції.
Один з піонерів міжнародного студійного

Yan Zoritchak was born in Slovakia 1944 in,
lives in France since 1970. One of the pioneers of international studio glass movement
and most known glass artists in the world.
Yan Zoritchak participated in more than eighty
personal exhibitions throughout France and
abroad. His works are presented in the biggest glass collections in the word: Museum
of Decorative Arts (Louvre, France), Corning
Museum of Glass, Toledo Museum of Glass
(USA), Glass Museum Ebeltoft (Denmark),
Glass Museum Frauenau (Germany), Glass
Museum in Lviv (Ukraine), Glass Museum
Alcorcon (Spain), Toyama Glass Museum
(Japan), Zhejiang Glass Museum, etc. Yan
Zoritchak’s exhibition in the framework of the
III International Blown Glass Symposium in
Lviv in 1995 was one of the most visited in the
history of the National Museum in Lviv named
after Andrey Sheptyckyi.

ВИСТАВКА МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ
ХУДОЖНИКІВ #glassUA
Галерея ЛНАМ, 11 жовтня, 17:00
Завдяки львівським митцям-склодувам
українське гутництво отримало потужний
поштовх до розвитку. Великі сподівання
пов’язані з наймолодшою генерацією
львівських митців, що активно завойовує
позиції в сучасному мистецтві скла. Це
вже «учні учнів» Андрія Бокотея: Евеліна
Тринцолин, Еліна Білоус, Ольга Турецька, Віктор Мельничук, Остап Іванишин.
Вони намагаються застосовувати в
роботі зі склом ще більш нетрадиційні
підходи. І їх творчі новації захоплюють.
Саме це демонструватиме виставка
«#glassUA» в рамках 11 Міжнародного
симпозіуму гутного скла у Львові.

ВИСТАВКА КОЛЕКЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
СИМПОЗІУМІВ «EKO-GLASS»
PM Gallery, 9 жовтня, 17:00
Твори, експоновані в рамках міжнародного виставкового проекту «e-Glass» є
результатом роботи польських та чеських
художників-склярів під час мистецьких
пленерів та симпозіумів під назвою «Культурне золото Нижньої Сілезії». Професійні
художники, студенти і майстри гутники
спільно працювали над створенням
мистецьких об’єктів з художнього скла
у розпал туристичного сезону в горах
Польщі та Чехії: в Лісовій гуті в Шклярській
Порембі, гуті кришталю «Юлія» в Пеховицях, туристичній станції «Орлє» в Якушицях
і гуті «Мартін Стефанек» у Десні (Чехія).

#glassUA EXHIBITION OF YOUNG
UKRAINIAN ARTISTS
Gallery LNAA, October 11, 17:00
Being developed in the context of the author’s
studio glass, Ukrainian blown glass receives
international recognition. The great hopes are
connected with the youngest generation of
Lviv artists who are actively gaining positions
in the contemporary art of glass. These are
Andriy Bokotey’s “students of the students”:
Evelina Tryntsolyn, Elina Bilous, Olha Turetska,
Viktor Melnychuk, Ostap Ivanyshyn. They try
to use even more unconventional approaches to work with glass. And their creative
innovations are impressive. Exactly this will
demonstrate the «#glassUA» exhibition in
the framework of the 11 International Blown
Glass Symposium in Lviv.
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