ПРЕМІЯ ПРОФ. АНДРІЯ БОКОТЕЯ ДЛЯ
МОЛОДИХ ХУДОЖНИКІВ-СКЛЯРІВ 2019
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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 Бокотея,
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., 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 ново2

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 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, 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

створеного 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 р. 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.

“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.

АННА ЄФІМОВА
викладач кафедри менеджменту мистецтва ЛНАМ,
доктор філософії

ANNA YEFIMOVA
lecturer of the Department of Art Management, LNAA,
Doctor of Philosophy
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РУС Л А Н Л У Ч КО
R U S L A N LU C H KO
I премія
Народився 1997 р. в м. Калуш на Івано-Франківщині.
Навчається на ІV курсі кафедри художнього скла ЛНАМ.
З 2013 р. бере участь у групових виставках у Львові,
Києві, Івано-Франківську, Калуші. Учасник пленерів і
симпозіумів в Україні та Польщі. Лауреат другого місця
Першої премії проф. Андрія Бокотея для молодих
художників-склярів у 2018 р.
Born in Kalush, Ivanofrankivsk reg. in 1997. Student of
the Glass Art Department of the Lviv National Academy
of Arts. Participant of the group exhibitions in Lviv, Kyiv,
Ivano-Frankivsk, Kalush. Participated in the symposiums in
Ukraine and Poland. Winner of the second prize of the First
Award of prof. Andriy Bokotey for Young glass artists.

Суб’єктивні тіла / Subjective Bodies
гутне скло / blown glass, 2019
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О Л Ь ГА Т У Р Е Ц Ь К А
O L H A T U R E T S’KA
II премія
Народилась 1984 р. у Львові. Закінчила кафедру
художнього скла ЛНАМ. З 2009 р. бере участь у
групових та персональних виставках у Львові, Києві,
Харкові, Одесі, Нью-Йорку (США), Казімєжі Дольному
(Польща). Учасниця 10 Міжнародного симпозіуму
гутного скла у Львові.
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).

На хвилі життя / On the Wave of Life
спікання / fusing, 2019
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Н АТА Л І Я С І РА
N ATA L I A S I R A
III премія
Народилась 1993 р. на Рівненщині.
Закінчила кафедру художнього скла ЛНАМ.
З 2013 р. бере участь у персональних і групових
виставках, симпозіумах і пленерах в Україні та Польщі.
Born in Rivne reg. in 1993. Graduated from the Glass Art
Department of the Lviv National Academy of Arts. Participated in the group exhibitions and symposiums in Ukraine
and Poland from 2013.

Без назви / Untitled
спікання / fusing, 2019
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ОЛЕНА ДЕМКІВ
OLENA DEMKIV
Народилася 1995 р. у Львові. Навчається на IV курсі
кафедри художнього скла ЛНАМ.
Born in Lviv in 1995. IV-th year student of the Glass Art
Department of the Lviv National Academy of Arts.

Китайська атмосфера / China Vibe

вітраж / stained glass, 2019
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АНДРІЙ ЧИЖОВ
ANDRIY CHYZHOV
Народився 1995 р. в м. Севастополь. Студент VI курсу
кафедри художнього скла ЛНАМ. З 2010 р. бере
участь у групових та персональних виставках в Україні,
Польщі, Росії, США та на Кіпрі. Нагороджений понад 90
відзнаками за творчу діяльність, у тому числі двічі (2009,
2011) президентською стипендією за творчий внесок у
розвиток культури м. Севастополь.
Born in Sevastopol in 1995. Student of the Glass Art Department of the Lviv National Academy of Arts (master’s degree). Awarded with more than 90 honors for creative work,
including twise (2019 and 2011) with President’s scholarship
for the celtural development of Sevastopol.

Значення значення / Meaning of a Meaning
спікання, дрібна пластика / fusing, lampworking, 2019
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ТА М А РА Б Е Р Е Т Е Л І
TA M A R A B E R E T E L I
Народилась 1992 р. в Донецьку. У 2018 р. закінчила
кафедру художнього скла ЛНАМ. Учасниця групових
виставок і симпозіумів у Львові.
Born in Donets’k in 1992. Graduated from the Glass Art
Department of the Lviv National Academy of Arts in 2018.
Participant of the group exhibitions and symposiums in Lviv.

В полоні / Contra Spem Spero!
In Captivity / Contra Spem Spero!
спікання / fusing, 2019
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КИРИЛО БІЛАН
K Y R Y LO B I L A N
Народився 1992 р. у Львові. Вищу освіту отримав на
кафедрі художнього скла та історії і теорії мистецтв
ЛНАМ. У жовтні 2018 р. в нагороду за перемогу в
Першій премії проф. Андрія Бокотея взяв участь у
відкритті Чженцзянського музею скла «Ґрінвейв» у
м. Нінбо, Китай. Нагороджений відзнакою Національної
академії мистецтв України.
Born in Lviv in 1992. Graduated from the Glass Art Department (bachelor’s degree) and Management of Arts Department (master’s degree) of the Lviv National Academy of
Arts. As a winner of the First Award of prof. Andriy Bokotey
for young glass artists took part in the opening of Zhenjiang
Greenwave Glass Museum in Ningbo. Awarded with a special Diploma of the National Academy of Arts of Ukraine.

Як горохом об стіну / Like Peas Against a Wall
спікання / fusing, 2019
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Б О ГД А Н Л О М О Н О С О В
B O H DA N LO M O N O S O V
Народився 1997 р. у Вінниці.
Навчається на IV курсі кафедри художнього скла
ЛНАМ. Автор персональної виставки у Вінницькому
краєзнавчому музеї (2016).
Born in Vinnytsia in 1997. Student of the Glass Art Department of the Lviv National Academy of Arts. Author of the
personal exhibition in the Vinnytsia Local History Museum
(2016).

Трансформація / Transformation
клеєне скло / glued glass, 2019
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Н АТА Л І Я Л У Ц И Ш И Н
N ATA L I YA L U C Y S H Y N
Народилась 2000 р. на Львівщині. Навчається на ІІ курсі
кафедри художнього скла ЛНАМ.
Born in Lviv in 2000. II-nd year student of the Glass Art
Department of the Lviv National Academy of Arts.

Шлях / Way
холодна обробка / cold treatment, 2018
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В І О Л Е Т ТА М И К И Т Я К
V I O L E T TA M Y K Y T I A K
Народилась 1994 р. Навчається на IV курсі кафедри
художнього скла ЛНАМ. Учасниця групових виставок в
Україні.
Born in Lviv in 1994. IV-th year student of the Glass Art Department of the Lviv National Academy of Arts. Participant of
group exhibitions in Ukraine.

Пошук усвідомлення / Search for Awareness
гутне скло / blown glass, 2018
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ТА РА С О П А Л И Н С Ь К И Й
TA R A S O PA LY N S K Y I
Народився 2000 р. у м. Львові. Навчається на І курсі
кафедри художнього скла ЛНАМ. Учасник групових
виставок в Україні, Великобританії, Польщі, Франції,
Австрії.
Born in Lviv in 2000. I-st year student of the Glass Art Department of the Lviv National Academy of Arts. Participant
of group exhibitions in Ukraine, Great Britain, Poland, France
and Austria.

Гора Фокус / Focus Mountain
гутне скло / blown glass, 2019
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СОЛОМІЯ ОРТИНСЬКА
S O L O M I YA O R T Y N S K A
Народилась 1997 р. на Львівщині. Навчається на
IV курсі кафедри художнього скла ЛНАМ. Фіналістка
премії А. Криволапа у 2017 р. Учасниця групових
виставок і пленерів в Україні та Польщі.
Born in Lviv in 1997. IV-th year student of the Glass Art Department of the Lviv National Academy of Arts. Finalist of the
A. Kryvolap Award in 2017. Participant of group exhibitions
and plain-airs in Ukraine and Poland.

Прихований / Hidden
спікання / fusing, 2019
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Н АТА Л І Я П А Р Щ И К
N ATA L I A PA R S H C H Y K
Народилась 1995 р. у Львові. Навчається на IV курсі
кафедри художнього скла ЛНАМ. Учасниця групових
виставок, резиденцій і пленерів в Україні та Польщі.
Born in Lviv in 1995. IV-th year student of the Glass Art Department of the Lviv National Academy of Arts. Participant of
group exhibitions and plain-airs in Ukraine and Poland.

Призма людського сприйняття / The Prism of Human Perception
гутне скло / blown glass, 2019
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29

В І К ТО Р І Я С Т Е ФА Н І В С Ь К А
V I C T O R I A S T E FA N I V S K A
Народилась 1994 р. у Львові. 2018 р. отримала диплом
магістра на кафедрі художнього скла ЛНАМ. Учасниця
групових виставок у Греції та Україні, міжнародних
симпозіумів гутного скла у Львові та фестивалю скла в
Люксембурзі.
Born in Lviv in 1994. MA degree on the Glass Art Department of the Lviv National Academy of Arts in 2018.
Participant of group exhibitions in Greece, Ukraine, international blown glass symposiums in Lviv, Luxembourg Glass
Festival.

Реактивація / Reactivation
гутне скло / blown glass, 2018
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СО Ф І Я Ф І ГО Л Ь
SOFIA FIHOL
Народилась 1998 р. у Львові.
Навчається на IІI курсі кафедри художнього скла ЛНАМ.
Учасниця міжнародних пленерів у Польщі та Угорщині.
Born in Lviv in 1998. Student of the Glass Art Department of
the Lviv National Academy of Arts. Participated in the group
exhibitions in Poland and Hungary.

Літосфера / Lithosphere
гутне скло, холодна обробка / blown glass, cold treatment, 2019

32

33

МАРІЯ ШАЛАВИЛО
M A R I A S H A L AV Y L O
Народилась 1996 р. у Львові. Навчається на IV курсі
кафедри художнього скла ЛНАМ.
Born in Lviv in 1996. IV-th year student of the Glass Art
Department of the Lviv National Academy of Arts.

Гутація / Guttation
гутне скло / blown glass, 2019
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Західний регіональний науково-мистецький центр
Національної академії мистецтв України
Музей скла у Львові
Музей мистецтва Центрально-Східної
Європи “Грінвейв”, м. Усі (КНР)
Львівська національна академія мистецтв

Western Regional Scientific Artistic Center of the
National Academy of Arts of Ukraine
Glass Museum in Lviv
“Greenwave” Eastern and Central European
Art Museum, Wuxi (PRC)
Lviv National Academy of Arts

Куратор проекту: Михайло Бокотей
Дизайн: Артур Солецький
Project curator: Mykhaylo Bokotey
Design: Artur Soletskyi

Виставка конкурсних робіт відбулася в Музеї
скла у Львові в березні-квітні 2019 р.
Competition works exhibition had been held in the
Glass Museum in Lviv during March-April 2019.

Західний регіональний
науково-мистецький центр
Національної академії
мистецтв України
glassmuseuminlviv.org
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