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ВСТУП
У середині ХХ ст. студійний рух зародився в надрах традиційного 

виробництва художнього скла і привернув увагу художників образот-
ворчого мистецтва як творча галузь і поле діяльності в новому мате-
ріалі, що пов’язаний і з ремеслом, і з промисловим виробництвом. Він 
одразу набув міжнародного характеру і проявився у творчих практи-
ках митців різних країн. Ідея у всіх була фактично одна, а шлях до ї ї 
втілення кожен митець шукав і знаходив свій – індивідуальний і сво-
єрідний. Це породило значні інновації в технології склярства, гутни-
цтва зокрема, і реалізувалося у великій кількості художніх виробів зі 
скла нової мистецької якості, які споживач оцінював як твори обра-
зотворчого мистецтва.

Упродовж другої половини XX ст. у світовому склярстві, цій стародав-
ній галузі виробництва і ремесла, в котрій, здавалося б, уже не можна 
запропонувати нічого нового, відбулися значні інноваційні зрушення: по-
чало змінюватися саме розуміння художнього скла і розпочалася посту-
пова інтеграція його у площину образотворчого мистецтва. Починаючи 
з початку 1960-х рр. мистецтво скла формується як самостійний жанр 
образно-пластичних мистецтв. Видатні майстри XX століття, серед яких 
С. Лібенський і Я. Брихтова, П. Глава, Р. Роубічек, В. Ціглер (Чехія і Сло-
ваччина), Х. Літтлтон, М. Ліповський, Г. Галем, Д. Чіхулі (США), С. Проктер, 
Д. Хобсон, П. Лейтон (Великобританія), Д. Майерс, Е. Ейш, Т. Зельнер 
(Німеччина), Л. Сегузо, П. Веніні, Д. Тозо, П. Тальяп’єтра (Італія), Т. Вір-
ккала, Т. Сарпанева (Фінляндія), С. Ваалкема, В. Хеезен (Данія), Ф. Лінн-
гаард (Швеція), Ч. Зубер, брати Лепельє, Я. Зорічак (Франція), К. Фуджі-
та, Ч. Асахара, М. Кабаясі (Японія), К. Мойе, Р. Кноттенбельт, К. Хіней,  
Ф. Клеменс (Австралія), Ф. Ібрагімов, Л. Савельєва (Росія), А. Бокотей,  
Ф. Черняк (Україна) і багато інших вивели скло на новий рівень візуальної 
культури та його естетичної значущості.

Наступні покоління склярів особливо активно почали свій творчий 
пошук, використовуючи здобутки різних мистецьких напрямків і на-
ціональних шкіл – американської, австралійської, японської, чеської, 
італійської, французької, скандинавської. І справді з’явилися індиві-
дуальні, часом несподівані творчі пропозиції, з яких складається за-
гальна картина сучасного авторського скла. 

За період з 1962 по 1982 рр. студійний рух захопив усі «скляні» кра-
їни. Організованою формою і стимулом його розвитку стали численні 
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міжнародні виставки, симпозіуми, конгреси. У Європі, Америці, Японії 
студійне скло існує в умовах розвиненого маркетингу та приватного 
підприємництва, розгалуженої мережі спеціальних скляних галерей 
(у США їх понад вісімдесят), які працюють із відомими художниками в 
умовах повної інформованості про те, де і що відбувається. Активно 
функціонують численні об’єднання, фонди підтримки художників, роз-
винена постійна колекціонерська діяльність. Художні вироби зі скла 
закуповують найбільші музеї мистецтв (Метрополітен у Нью-Йорку, 
Вікторії та Альберта в Лондоні, Музей декоративних мистецтв у Па-
рижі, Музей сучасного мистецтва в Хоккайдо та ін.). Усе це сприяє 
надзвичайно інтенсивному розвитку авторського художнього скла. 

Станіслав Лібенський, Ярослава Брихтова, Чехія
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ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТІЙНО-
ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ

У національній моделі мистецького термінологічно-понятійного апа-
рату, яка сформувалось на засадах успадкованої радянської системи, 
у підпорядкування декоративно-прикладного мистецтва потрапила 
широка гама художніх творів, виконаних у склі, кераміці, металі, тка-
нині, дереві та інших матеріалах. З активним поширенням наприкінці 
ХХ ст. міжнародного студійного руху та експансією цілого ряду нових 
концептуальних форм мистецтва появилась певна проблема, пов’я-
зана з віднесенням індивідуальних авторських об’єктів, до домени 
декоративно-прикладне мистецтво. Авторське скло – індивідуальні 
об’єкти, наділені ідейним, образним, концептуальним навантаженням 
– відносимо до образотворчого мистецтва. Виставкові твори станко-
вого характеру, виконані в кераміці, склі, текстилі, дереві, металі чи 
інших матеріалах, які раніше примикали до сфер декоративно-при-
кладного мистецтва, нині можемо сміливо зараховувати до нескін-
ченно різноманітного за засобами художнього вираження сучасного 
образотворчого мистецтва. [8, С.38]

Відтак, у художньому склі слід розрізняти наступні поняття: 
дизайн художнього скла – проектування виробів для тиражу-
вання в умовах промислового виробництва; 
ужиткове художнє скло – індивідуальні, естетично привабли-
ві, але в основному функціональні вироби, виконані в пооди-
ноких екземплярах або невеликих серіях, при тому зазвичай 
поза лаштунками промислового виробництва (студійна форма 
творчості);
декоративне художнє скло – індивідуальні нефункціональні 
об’єкти в середовищі людини, виконані з метою прикрашання, 
отримання естетичного задоволення;
образотворче художнє скло – індивідуальні авторські об’єкти, 
наділені ідейним, образним, концептуальним навантаженням.

Безперечно, існують твори, виконані в синтезі основних понять, де 
міжвидова межа може бути доволі невиразна. При необхідності ви-
значення приналежності таких об’єктів до конкретного напрямку слід 
керуватися перш за все сукупністю домінуючих ознак.
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СВІТОВЕ СТУДІЙНЕ СКЛО

У країнах Західної Європи й у США інтенсивний розвиток авторсько-
го експерименту в склі почався з початку 1960-х рр. В Австралії та 
Японії дещо пізніше, в 1970-ті рр. Та обставина, що інтенсивна інду-
стріалізація скляного виробництва залишала мало місця для унікуму, 
звернула художників до вільної форми творчості.

Серед найяскравіших постатей сучасного світового художнього 
склярства необхідно згадати тандем чеських художників С. Лібенського 
та Я. Брихтову, які вперше опрацювали та впровадили техніку рельєф-
ного моделювання відлитих монолітних склоблоків. Уперше розробки 
були представлені у вигляді скляної стіни Чехословацького павільйону 
на всесвітній виставці у Брюсселі 1958 р. Робота Я. Брихтової та С. Лі-
бенського отримала тоді Ґран-прі й була відзначена золотою медаллю.
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У Чехословаччині, де скло впродовж століть займало чільне міс-
це у системі декоративного мистецтва, від середини 70-х років ХХ 
ст. почалися помітні інноваційні зрушення. Вони пов’язані з творчістю 
молодого дизайнера Іржі Шугаєка. Його індивідуальні формотворчі 
ініціативи саме й були суголосні зі стрімко зростаючим у Європі ру-
хом за сприйняття художнього скла як мистецтва образотворчого. 
Наприкінці сімдесятих митець активно включився в експеримента-
торські пошуки в ділянці фігуративної пластики і вивчав можливість 
та рівень застосування скла як матеріалу для скульптури. Ця фаза 
творчості досягла кульмінації в середині 80-х рр. коли фігури досяг-
ли натурального розміру людини. З початком третього тисячоліття 
«скляний фігуративізм» Іржі Шугаєка набув монументальних масшта-
бів. Так були створені монументальні статуї «Чотири пори року», які 
в міру свого символічного навантаження віддзеркалюють архетипи 
природнього часу. Фігури сягають 3,5 м заввишки та складаються з 
понад 800 елементів. При виконанні композиції було застосовано де-
кілька технік, у тому числі вільне видування, тиходуті форми, відлиті 
елементи, об’єми задуті в мідну сітку.

Гарвей Літтлтон, США
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На відміну від ортодоксальності чеської та словацької школи, для 
американських та австралійських художників притаманні новації, вико-
ристання нетрадиційних технік і прийомів. Це розходження закладено і 
в системі підготовки фахівців у Чехії та США. Американські художники 
бачать своє завдання в тому, щоби зробити скло художнім медіумом для 
різних, часом непередбачуваних форм вираження, вдихнути в нього сві-
жу думку, сміливу ідею, при цьому не зводячи роль технічного прийому 
на той самодостатній рівень, як це роблять, наприклад, у Венеції.

Звивисті скульптури патріарха міжнародного студійного руху Гарвея 
Літтлтона (Harvey Littleton) сформовані з багатошарових кольорових 
наборів, де часто напівтон накладений на зовнішній шар прозорого 
накладу. Здавалось би, ідеєю створення робіт є приборкання прозо-
рості скла. Водночас бажання художника-експериментатора створити 
об’єкти відмінні від звичних, ужиткових не пересікалося з прагненням 
до образно-ідейного навантаження. Композиції мають виключно де-
коративних характер, незважаючи на те, що саме творчу спадщину  
Г. Літлтона вважаємо первинним імпульсом до формування поняття 
образотворче художнє скло. 

Дейл Чігулі, США, «Квіти Комо».
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Серед перших учнів і послідовників Г. Літтлтона – Дейл Чігулі (Dale 
Chihuly), один з найвідоміших художників-склярів сучасності. Автор 
здобув визнання насамперед завдяки яскравим і грандіозним об’єк-
там у архітектурі. Найвідоміша з них «Квіти Комо» (Fiori di Como) роз-
ташована у фойє готелю «Белладжіо» в Лас-Веґасі – це понад 2000 
яскравих жовтих, червоних і синіх флористичних форм, які склада-
ються у конструкцію на площі понад 600 м. кв. і переходять зі стелі 
холу всередину приміщення. Його ранні роботи значно відрізнялися 
від сучасних, хоча саме вони надали імпульс до подальшого розвитку. 
З часом авторські твори Д. Чігулі ставали активнішими за формою і 
кольором набували рис своєрідного сучасного рококо. Замість того, 
щоби працювати в площині простої геометрії, з 1980-х років Д. Чігулі 
базував більшу частину свого мистецтва на природних мотивах, але 
знову, колір і тон відігравали ключову роль.

Довго над реалізацією творчих ідей Д. Чігулі в матеріалі працював 
гутник-віртуоз Вільям Морріс (William Morris), який згодом посів до-

Вільям Морріс, США
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стойне місце в плеяді піонерів студійного руху. У роботах В. Морріса 
виразно прочитується його захоплення доісторичними мотивами та ет-
носом корінних американців. 

Ще одним з перших учнів Г. Літлтона був американський худож-
ник Марвін Ліповський (Marvin Lipofsky), який, до речі, неодноразо-
во брав участь у міжнародних симпозіумах гутного скла у Львові 
(1989, 1992, 1998, 2001). Художник знаний завдяки своїм «квітам», 
які виконував у традиційний гутний спосіб, формуючи власноруч 
великого розміру кольорові об’єкти, які згодом піддавав холодній 
обробці. Знову ж переважна більшість об’єктів з творчого доробку 
американського художника має виключно декоративний характер. 
Виключенням є твір М. Ліповського "Обережно, життя як і скло над-
то крихке", виконана у Львові у 2001 р., місяць після трагічних подій 
11 вересня. Дві прозорі колби, які символізують вежі Ворлд Трейд 
Сентер, наповнені битим склом і пошматованими клаптиками пра-
пора Сполучених Штатів.  

Марвін Ліповський, США
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Серед піонерів студійного руху визначною постаттю є американець 
Том Патті (Tom Patti), який зі склом працює з початків 1960-х років. На 
відміну від своїх колег, художник не прагнув до монументалізму і тради-
ційних гутних технік виконання. Не було метою автора ані декоративне, 
ані образотворче начало. Художник впровадив ще одну віху творчого 
прояву в студійному склярстві – жагу до технологічного експерименту, 
нетрадиційного комбінування технік і використання нестандартних під-
ходів до формування скляного об’єкта. Технологічною новизною стало 
використання будівельного листового скла, яке після формування в 
муфельній печі, художник піддавав гутній обробці.  

Абстрактні роботи Джоела Філіпа Майєрса (Joel Philip Myers) можна 
співвідносити до певних видів абстрактного живопису. Таке порівняння 
має право на існування, але Д. Чігулі, і Дж. Ф. Майєрс працюють у ре-
жимі, який має свою власну давню традицію. Вони не імітують живопис, 
а досліджують притаманні склу колористичні можливості. Д. Майєрс 
виконує складні багатошарові гутні об’єкти, які згодом піддає різнома-
тітній холодній обробці: піскоструй, травлення, гравірування. Частково 
художник використовує заздалегідь підготовлені заготовки, які перед 
накладанням на гарячу банку підігріває. Авторський почерк художника 

– багатство і вишуканість фактур абстрактних зображень, досконале 
відчуття колористики, стриманість форм.     

Джоел Філіп Майєрс, США
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Відомим американським художником-склярем є Річард Маркіз 
(Richard Marquis). Найхарактернішими для творчості Р. Маркіза є кольо-
рові чайники, виконані в доволі складній технології формування на гуті 
попередньо підготовлених ф’юзінгових заготовок. У творчому спадку 
художника різноманітні об’єкти, виконані з притаманним Р. Маркізу 
прагненню до реалістичності і кольорового перенавантаження.   

До плеяди піонерів американського студійного руху належить Тутс 
Зінскі (Toots Zinsky) – художниця, творчість якої асоціюють з декора-
тивними мисами, виконаними у спосіб сплавляння маси кольорових 
ниток до дрібної пластики. Сама художниця іменувала цю техніку тер-
міном «filette-de-verre». Декоративні конструкції Т. Зінскі перетинають 
кордони між технологіями литого та плавленого скла. Робота з кольо-
ровою склониткою вимагає надзвичайної точності, відчуття та розу-
міння структури, де сотні тонких різнокольорових склодротів злива-
ються, утворюючи єдиний об’єкт – як правило чашоподібну посудину. 

Говард Бен Тре (Hovard Ben Tre) використовує гутне скло і метал 
для створення скульптур, які втілюють людське прагнення до духов-
ного значення в постіндустріальному світі. Художник використовує 
металеві компоненти, які вбудовуються у скляні об’єкти, оточують їх, 
або втираються як металеві порошки. Серія композицій «Структури» 
за стилістикою нав’язують до архітектурних мотивів. «Структура 30» 

Тутс Зінскі, США



14  а в т о р с ь к е ▪ х у д о ж н є ▪ с к л о

(1986) у своїй вертикальності та раціоналістичній, двосторонній симе-
трії справляє враження важкості, яка могла би нав’язувати до класич-
ної або футуристичної структури.

Особливе місце в декоративному мистецтві посідає італійське скло, 
зокрема з острова Мурано, де віртуозну майстерність склодувів, усе 
ще так ревно охороняють від сторонніх очей. Щоправда, сьогодні тісні 
контакти між художниками склярами зробили традиційні венеціанські 
техніки доступними. Окрім технологічної досконалості особливої уваги 
заслуговує також рух і ситуаційна композиція, яку експлуатують італій-
ські художники. Усі ці зображальні засоби співзвучні з індивідуальною 
творчістю італійських митців Л. Тальяп’єтри, Л. Сеґузо та інших.

У Німеччині піонером студійного руху є Ервін Ейш, який отримав 
скульптурну освіту в Академії мистецтв у Мюнхені, працював як гра-
фік і продовжив родинну справу (його батько був гравером фабрики 
під Фрауенау). Серед найвідоміших робіт художника: серія скульптур 
«Телефон» (1971), «Вісім голів Гарвея Літтлтона» (1976), «Портрети бать-
ка» (1986), «Мій Будда», «Блакитний Будда», «Внутрішня усмішка Будди» 
(1988), «Автопортрет» (2002), виконані у тиходутій техніці і згодом роз-
писані. Твори художника – найцінніші експонати, які сьогодні можуть 
доповнювати колекцію сучасного художнього скла.

Ліно Тальяп'єтра, Італія Ервін Ейш, НімеччинаПітер Лейтон, Великобританія
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У Великобританії, де студійне скло розвивається досить динамічно з 
1970-х років, при всій філософічності ідей помітні принципи слідування 
природі матеріалу. Яскравими представниками є Пітер Лейтон (Peter 
Layton), Коллін Райд (Collin Reid), Стівен Проктер (Stephen Procter). У 
творчості П. Лейтона домінують великого розміру вази з довільними 
формами і складним внутрішнім декором. Проте, однією зі знакових 
композицій англійського автора є піраміда, виконана під час міжнарод-
ного симпозіуму в Новому Борі (Чехія) у 1988 р. Відлиті модулі з прозо-
рого скла формують піраміду висотою понад 2 м. 

До найвизначніших постатей французького художнього скла кін-
ця ХХ ст. належать брати Антуан та Етьєн Леперльє (Antoine Leperlier, 
Etienne Leperlier), внуки прославленого автора техніки патдевер Ф. Де-
коршмона. Архаїчні за формою і декором, монолітні і водночас крихкі 
композиції А. Леперльє сприймаються як культові предмети. Виконані 
в техніці спікання, холодної обробки та склеювання авторські твори ху-
дожника вирізняються технологічною складністю та образною концеп-
туальністю. У творчості Е. Леперльє домінує більш абстрактний підхід 
до формотворення та ідейного наповнення.

Лінію геометризованої пластики впровадив у французьке скло сло-
вацький художник Ян Зорічак, який від 1976 року живе у Франції. Піра-

Етьєн Леперльє, ФранціяПітер Лейтон, Великобританія
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мідальні форми більшості його робіт з вертикальною спрямованістю, 
складним структурним внутрішнім декором мають назви переваж-
но пов’язані з космосом, зірками і неосяжністю всесвіту. Виходець з 
класичної чесько-словацької школи з глибокими традиціями холодної 
обробки оптичного скла Ян Зорічак увібрав упродовж десятків років 
творчості у Франції витонченість і делікатність французької школи 
склярства, наповненої вишуканою декоративністю та глибокою образ-
ністю. Ці дві школи надзвичайно виразно розділяють творчий доробок 
автора на дві частини: роботи з використанням оптичного скла та ви-
ключно холодної обробки («Призма», «Оптичний куб») і роботи з поєд-
нанням технік термічного формування і холодної обробки.

Вагоме місце у сучасному світовому мистецтві належить одному з 
піонерів голандського студійного скла Берту ван Ло (Bert van Loo). Най-
характернішими для творчості художника є монументальні об’єкти в 
екстер’єрі, виконані з листового скла, комбіновані з металом і склом. 
Скульптури Б. ван Ло – одні з перших скляних об’ємно-просторових 
об’єктів, які за технологічними принципами побудови відповідають ви-
могам розміщення у відкритому громадському просторі, є безпечними 
для глядачів і не піддаються впливу навколишнього середовища.

Ян Зорічак, Франція/Словаччина
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Бертіл Валлієн, Швеція

Шведське художнє скло, на відміну від французького та американ-
ського, наповнене колористикою і відрізняється відсутністю чітких 
прямолінійних форм і традиційною міфічною образністю. Ці характерні 
риси притаманні й авторським творам одного з найвідоміших у світі 
художників Бертіла Валлієна (Bertil Vallien). У його творах часто бачи-
мо містичні закодовані форми, які нав'язують до естетики примітивізму, 
археології чи стародавнього письма. 
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Художнє скло Прибалтійських країн, перебуваючи в ареалі впливів 
скандинавської школи, вирізнялось особливим характером в загальній 
картині радянського декоративно-прикладного мистецтва. В усіх трьох 
країнах існують багатолітні традиції, передусім пов’язані з мистецтвом віт-
ража. Серед розпізнавальних у світі естонських художників найвідоміший 
Іво Ліль (Ivo Lill) – митець, якого можемо сміливо вважати одним із піонерів 
студійного руху на теренах колишнього СРСР. Творчі роботи І. Лілля, ви-
конані в техніці ламінованого скла, вирізняються геометризованою плас-
тикою, наповненою оптичними ефектами та ідеєю світлопроникнення. 

Визнана в Литві національна знаменитість Р. Крюкас – один з перших 
активних послідовників руху студійного скла у Східній Європі. Його ро-
боти – це синтез різних технік, несподіваних підходів і матеріалів. Твор-
чий метод Р. Крюкаса полягає в гармонійному поєднанні дизайнер-
ського раціонального мислення і декоративно-образного трактування 
матеріалу. Його авторський почерк розкрився у створенні просторо-
вих об’ємно-пластичних арт-об’єктів з використанням оптичного скла. 

Іво Ліль, Естонія
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При всій абстрактності геометричних форм, лаконізмі технічних при-
йомів твори Р. Крюкаса викликають цілком визначені асоціації, окресле-
ні в назвах робіт і відображають концептуальні сентенції автора: «Перед 
бурею» (2011), серія об’єктів «Камені Марса» (2012), гутне скло, автор-
ська техніка), «На підвіконні» (2012), «Наполегливість» (2012), «Удвох» 
(2013). Часто для посилення образної виразності автор вдається до по-
єднання скла з іншими матеріалами – деревом, каменем, металом. Осо-
бливо вдало митцеві вдається поєднувати різні за принципом фактури: 
ідеально відполіроване оптичне скло та відлиті у землі брили гутного. 

Важливим центром художнього скла, з яким пов’язана діяльність 
фактично усіх польських художників-склярів є Академія мистецтв ім. 
Є. Гепперта у Вроцлаві. До відомих художників сучасності, які викла-
дають на кафедрі скла вроцлавської академії належать: Малґожата 
Даєвська (Malgorzata Dajewska), Казімєж Павляк (Kazimierz Pawlak), 
Барбара Зворська-Разюк (Barbara Zworska Raziuk), Ян Робашевський 
(Jan Robaszewski) та ін. 

Ремігіюс Крюкас, Литва
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Серед найвідоміших у світі польських художників – Чеслав Зубер 
(Czeslaw Zuber), який, щоправда більшість життя провів у Франції (з 
1982 р.). У своїх авторських творах художник поєднує скульптуру з 
розписом, де найважливішим є рисунок і колір. Особливо характер-
ними для творчості автора є об’єкти з великих брил оптичного скла, 
розписаних ззовні яскравими кольоровими плямами, які формують ан-
тропоморфні і зооморфні образи. Автор використовує відкриті люмі-
несцентні кольори, а їх колажне змішування породжує ефектні відбит-
тя кольору по всій масі прозорого скла. Розписи на поверхні ілюзорно 
проходять всередину об’ємів, пронизують його, створюючи враження 
стихійної, хаотичної кольорової насиченості.

Ще одним відомим у світовому мистецтві художнього скла поль-
ським автором є Станіслав Боровський (Stanislaw Borowski), засновник 
власної сімейної гути у 1990 р., яку сьогодні очолюють його двоє синів. 
Продукції підприємства за зразками Боровських і їх авторські компо-
зиції виконані у технології вільного формування з подальшим викорис-
танням холодної обробки, піскоструменевої обробки і склеювання. Об-
рази уявних і реальних тварин, казкових автомобілів, уявних іграшок 
перенасичені різнобарв’ям і складністю форм, нав’язують до гротеску 
і кітчу і скоріш за стильовими характеристиками тяжіють до американ-
ського художньо скла. Недаремно прізвище Боровського добре відо-
ме заокеанським поціновувачам сучасного художнього скла і присутнє 
у всіх спеціалізованих виданнях.  

Марія Лугошші, Угорщина Малгожата Даєвська, Польща
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Угорська школа художнього скла вирізняється характерним тяжін-
ням до декоративності і відносній близькості до чеського розуміння 
естетики. Визначними постатями угорського скла є Мартон Горват 
(Horvat Marton), Янош Єгенєйш (Jegenyes Janos), Марія Лугоші (Lugossi 
Maria), Ендре Ґаал (Gaal Endre).

У японському художньому склі поєднуються яскраво виражені наці-
ональні риси та європейські тенденції розвитку студійного мистецтва. 
Японські художники зацікавилися склом Європи з 1920-х рр. Сатоіші 
Кошіба (Satoichi Koshiba) знайомився у Франції з технікою патдевер і пе-
реніс її в Японію. У 1930-х рр. після поїздки в Європу почав працювати 
Тошічі Івата (Toshichi Iwata) – піонер сучасного скла в Японії, а в 1940-ві 
рр. почав лідирувати в склі Кіогей Фуджіта (Kiohej Fujita), можна сказати, 
сучасний класик декоративної системи скла, заснованої на традиціях 
японського живопису. Свої орнаментальні коробки, шкатулки з кришка-
ми він почав створювати від 1973 р. і вперше представив їх на виставці в 
Токіо. Відтоді його твори колекціонують численні музеї світу.

У Австралії міжнародний студійний рух розпочався дещо пізніше, ніж 
у США та Європі. Серед австралійських художників найвизначнішою по-
статтю є німець за походженням Клаус Моє (Klaus Moje), який заснував і 
довго очолював майстерню художнього скла при Інституті мистецтв Ав-
стралійського національного університету у м. Канберра. Художник до-
сконало освоїв техніку спікання (ф’юзинг), яку часто поєднував у гутних 
формах, застосовуючи давньогрецький спосіб обробки скла, т.зв. мозаїку.

Чеслав Зубер, Польща Кіогей Фуджіта, Японія
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До молодшого покоління австралійських художників належить учень 
К. Мойє Брайян Херст (Brian Hirst). У творчих роботах художника ви-
разно прочитується захоплення традиціями і мистецтвом корінного 
населення Океанії. Вражає контрастністю форм і фактур поєднання 
вільноформованого скла з ювелірно декорованими елементами з до-
рогоцінних металів. При цьому мистецький твір зберігає образ навмис-
не несиметрично відформованого об’єкта. На відміну від творчих робіт 
К. Моє, де основні стилістичні характеристики підпорядковані принци-
пам декоративності, композиції Б. Херста переповнені ідейним наван-
таженням, еманують етнічними мотивами і образотворчим настроєм.

Брайян Херст, Австралія
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Клаус Мойє, Австралія
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СУЧАСНЕ АВТОРСЬКЕ СКЛО В УКРАЇНІ
Студійний рух у склярстві, що почався в країнах Західної Європи і 

США у другій половині XX століття, став однією з яскравих форм ви-
раження сучасних авторських ідей і мав визначальний вплив на проек-
тування 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 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 зацікавлен-
ня і була високо оцінена в мистецтвознавчих колах. Сьогодні може-
мо сміливо твердити, що з проведенням цього заходу розпочинаєть-
ся історична епоха розвитку студійного скла на теренах колишнього 
Радянського Союзу. Більшість творчих робіт художників цієї групи 
була виконана в центрі гутного виробництва колишнього СРСР – 
склоцеху Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фа-
брики. Саме тут 1989 р. розпочали діяльність міжнародні симпозіу-
ми гутного скла у Львові. 

А.Бокотей, "Тайна вечеря", 2018 р., фрагмент
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Уже від 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 де-
сятками корифеїв сучасного скла з усього світу. 

До найяскравіших мистецьких подій сучасного українського скляр-
ства останніх років належать два проєкти професора Андрія Бокотея: 
виставка однієї композиції «Тайна вечеря» з нагоди 80-ліття художника 
та «Теракотова Армія», інстальована в Китаї. У березні 2018 р. п’ять залів 
Національного музею у Львові ім. А. Шептицького були наповнені ду-
хом мистецької експресії, яку автор упродовж понад року акумулював 
при створенні монументальної композиції шириною майже сім метрів. 
Авторська інтерпретація тайної вечері з тринадцяти прозорих фігур, 
сформованих у притаманній для А. Бокотея манері пошуку пластичних 
рішень, наповнила глядачів відчуттям абсолютної чистоти і легкості.

Наступна масштабна композиція була створена художником упро-
довж 2018-2019 рр. і змонтована в експозиційних залах Музею мис-
тецтва Центрально-Східної Європи «Ґрінвейв» у м. Усі, Китай. Вісім 
воїнів теракотової армії через тисячі років постали в зовсім іншому ма-
теріалі – прозорому і крихкому склі. Доповненням до композиції став 
натурального розміру кінь, змонтований на складній конструкції з ли-

А.Бокотей, "Теракотова армія", 2019 р.
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стового скла. Незважаючи на те, що фігури формувались на доволі 
реалістичних дерев’яних формах, виразно прочитується абстрактне 
трактування та індивідуальних підхід до пластики, відповідно до сучас-
них віянь в міжнародному студійному склі.

Обидві монументальні композиції А. Бокотея можуть слугувати при-
кладом функціонування художнього скла в площині образотворчого 
мистецтва. Досягнені в композиціях формотворчі принципи відповіда-
ють характерним особливостям сучасної скульптури, а ідейно-настро-
євий посил нав’язує і до традиційних історичних образів, і до концепту-
альних рішень в сучасній фігуративній пластиці.

Сьогоденне обличчя українського художнього склярства форму-
ється декількома впізнаваними особистостями, до яких належить 
Олександр Звір. Властиву традиційним способам гутного форму-
вання пластичність форм художник інтерпретує по-своєму: у компо-
зиціях, виконаних винятково в гутній техніці, так би мовити «на одно-
му диханні», застосовано мінімум холодної обробки та склеювання. 
Вільноформовані об’єкти з відверто вираженою аморфністю часто 
викликають асоціації з фігурою, обличчям чи позаземними фантас-
тичними істотами. При цьому в гутних творах чітко підкреслена де-
коративність, утримана послідовна колористична гама, прочитуєть-
ся спільна ідейна лінія. 

Олександр Звір, 2016 р.
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Безперечно, відсутність виробничої бази ускладнює можливості для 
творчої активності художників-склярів, особливо тих, які в основному 
працюють у гутній техніці. Це стимулює до пошуку нових технік вико-
нання композицій і реалізації авторських планів. Цим шляхом прямує в 
останні роки Андрій Петровський – художник, гутник-віртуоз і педагог. 
У колористично виважених композиціях А. Петровський поєднує гутні 
елементи з модулями, виконаними способом термічного формування, 
шліфованим оптичним склом. При цьому автору вдається вміло уник-
нути контрасту складових композиції, що неодноразово зустрічається 
у творчості вітчизняних і закордонних художників-склярів і межує з кі-
чем і надмірною декоративністю.

Працюючи творчо в царині архітектурного та декоративного скла, педа-
гог кафедри художнього скла ЛНАМ Орест Принада, шукає нові шляхи в 
технології, спрямовані на максимальне розкриття оптичних якостей скла 
разом з його розмаїтими фактурами (декоративні композиції в інтер’єрі 
із серії «Простір1-, 2-, 3-, 4», 2000-2004 рр.). Художньо-образними інспі-
раціями О. Принади в його камерних декоративних вазах є орнаментика 
мистецтва Трипілля, а також традиційні японські керамічні посудини. По-
єднанням аскетичного колористичного рішення, простоти технологічного 
експерименту та багатства фактури й форми вирізняється серія останніх 
пластичних композицій художника, експонованих упродовж 2016-2019 рр.

Андрій Петровський, 2019 р.Орест Принада, 2016 р.
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До плеяди художників, чия діяльність формує обличчя сучасного 
українського склярства належить київський митець, випускник кафе-
дри художнього скла Львівського інституту декоративно-прикладно-
го мистецтва (нині ЛНАМ) Станіслав Кадочніков – один з небагатьох 
українських художників, який працює з неодимовим, авантюриновим, 
оптичним склом, кришталем, часто застосовує техніки гравірування, 
глибокої піскоструменевої обробки, травлення. Тривалий час С. Кадоч-
ніков працював художником на Киїівському заводі художнього скла. 
Творчі роботи С. Кадочнікова виконані в стриманій колористичній гамі 
з насиченим декором. Автор часто застосовує в одній композиції поєд-
нання матеріалів (металу, скла, каменю) та різних технік (гута, холодна 
обробка, гравіювання). 

Стас Кадочніков, 2016 р.
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НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ 
РІШЕННЯ В АВТОРСЬКОМУ СКЛІ

Молоде покоління митців у прагненні бути послідовниками піоне-
рів студійного руху, підтримуючи революційний дух самого феноме-
на, вдаються до часто контроверсійних розв’язань, де базові ознаки 
традиційного мистецького твору – форма, колористика, технологія, 
декоративність і естетика – відіграють найменшу роль або й зовсім 
відсутні.

Аналізуючи творчість митців сучасності виразно прослідковуєть-
ся і зміна напряму розвитку світового мистецтва скла. Декоратив-
ний підхід до композиційного рішення у 1980-х – 1990-х рр. плавно 
перейшов у образне навантаження, появу інсталяції на зламі тися-
чоліть. Останні тенденції натомість, демонструють у творчості вже 
чергового покоління учасників студійного руху активне функціону-
вання концептуальних і мультимедійних рішень на межі відсутності 
техніки, а часто й базового матеріалу, чи проектів із виразним со-
ціальним контекстом.

До реалізації твору з назвою «Роботи новачків» латиська мисткиня 
Анна Варнасе запросила молодих людей, які не мають відношення до 
скла і ніколи не тримали склодувну трубку. З незначною допомогою 
майстрів-гутників «склярі-аматори» власноруч виконали об’єкт, який 
згодом експонувався на виставці. Весь процес виконання було зафік-
совано на відео, а відвідувачі експозиції повинні з допомогою попе-
редньо встановленої на мобільному пристрої програми, переглянути 
ролик з виконання кожного об’єкта, наводячи камеру на виставлений 
поруч графічний код. 

З одного боку – робота авторки композиції обмежена до ідеї та ї ї 
орґанізації, а не практичного виконання скляного об’єкта. З іншого 
– ілюстровано питання, яке породжує дискусії десятиліттями – робо-
ти більшості художників у матеріалі виконують майстри-гутники, а 
не самі митці. Відірвані від концепції роботи – деформовані об’єкти 
з прозорого скла – не наділені жодною естетичною, мистецькою чи 
іншою вартістю, окрім хіба емоційної прив’язаності самих виконавців, 
«склярів-новачків». Єдине переконливе нововведення, яке не підда-
ється критиці – це такий популярний останнім часом інтерактив, до 
якого апелюють сучасні музеєзнавці та куратори арт-проектів. 
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Наступна концептуальна композиція, проте вже наділена не тільки 
змістом, а й формою – робота японського митця, постійного учасника 
симпозіумів у Львові Казуші Накади «Symvolika «L». Серія гутних, набли-
жених до реалістичних об’єктів – ракета, телефонна трубка, свинка-ко-
пилка, вагони поїзда, фігурка людини, окрилене серце, шахова фігура 
тура, книга та ін.  – візуалізація гасел, які респонденти окреслювали як 
найважливіші поняття в їхньому житті на даний момент (емоції, метро, 
спілкування, книги, культура, майбутнє, сім’я, гроші, пріоритети, війна, 
свобода). Композиція доповнена відео-матеріалом з інтерв’ю, які провів 
К. Накада на вулицях Львова. Такі опитування митець реалізує в інших 
країнах, а у дотеперішній творчості К. Накада не вперше вдається до 
реалізації подібних багатогранних проектів соціального характеру. 

Вкотре своєю неординарністю та творчою харизмою порадува-
ли глядачів та учасників 11 Міжнародного симпозіуму гутного скла 
у Львові американські художники Анґус Пауерс і Джеймс Роннер. 
Цього разу авторська концепція лежала в перформативній площині: 
Роннер виконував роботу біля печі у надутому червоному костюмі, а 
згодом у ньому ж пройшовся вулицями міста. Процес було зафіксо-
вано на камеру, а відеоматеріал також доповнив експоновану роботу. 

Тож уже можемо говорити про утвердження нового напрямку в сту-
дійному склярстві, який лежить на межі традиційного розуміння мис-
тецького об’єкта з художнього скла й актуальних мистецьких практик. 
Водночас, потрібно розуміти, що вдаючись до інсталяції, відео-арту, 
перфомансу чи інших активностей, автори позиціонують свої мистець-
кі результати у ділянці художнього скла.

Анна Варнасе, Латвія, "Роботи новачків", 2019 р.
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Казуші Накада "Символіка "L", 2019   

Міжнародний студійний рух був ключовою добою в новітній історії 
мистецтва скла. Цей феномен призвів до переоцінки ролей двох про-
фесій – дизайнера і майстра-гутника, спричинивши об’єднання їх в 
одну – професію художника, автора мистецького твору, який відтепер 
буде трактований на тому ж рівні, як робота живописця чи скульптора. 
Рух студійного скла спричинив появу нового поняття в сучасному мис-
тецтві – образотворчого скла, яке упродовж останніх десятиліть сфор-
мувало нові мистецькі вартості та набуло якостей жаданого артефакту. 

Авторські твори піонерів студійного руху ґенерували основні крите-
рії валоризації мистецької вартості авторського скла і стали основою 
приватних і державних колекцій у всьому світі. «Революція» студійного 
руху, яка відбулася кілька десятиліть тому в Сполучених Штатах, тепер 
визнана ключовою подією в історії культури та мистецтва.

На пострадянському просторі художнє скло набуло власних індиві-
дуальних рис у кожній з країн: у російському художньому склі прева-
люють формальні пошуки; прибалтійські художники є послідовниками 
північноєвропейських течій, де основний акцент ставиться на елемен-
тарності форм і мінімалізмі кольорових вирішень, при відвертому тя-
жінні до декоративності; українські митці, натомість, тяжіють до експе-
риментальних і образотворчих властивостей мистецького твору.
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Виконати проєкт авторської тематичної композиції за мотивами ви-
браного літературного твору (техніка довільна). 

2. Виконати проєкт площинної антропоморфної композиції з викорис-
танням техніки гравіювання.

3. Визначити характерні особливості творчості американських ху-
дожників-склярів, піонерів міжнародного студійного руху.

4. Описати основні відмінності творів декоративного характеру та об-
разотворчого, на прикладі вибраних авторських композицій сучасних 
художників.

5. Сформувати концепцію авторського твору, базуючись  на ключових 
ознаках вибраної суспільної проблеми сучасності.

6. Виконати проєкт авторської композиції на основі вибраної історич-
ної події (техніка довільна).  
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