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Упродовж другої половини XX ст. закладалися і розвивалися принципи розуміння 
художнього скла в широкому контексті образотворчого мистецтва. У склі митці 
звернулися до мови суміжних мистецтв – скульптури, живопису, графіки. З’явля-
ються пластичні об’єкти, нові типи об’ємно-просторових монументальних форм у 
синтезі з архітектурою. Традиційна форма вази, світильника, вітража стає плас-
тичним об’єктом з ідейним навантаженням, який часто виконує не лише утилітар-
не чи декоративне призначення. Від 1960-х років мистецтво скла формується як 
самостійний жанр образотворчого мистецтва, розпочинається нова ера функці-
онування матеріалу як медіума об’ємно-просторових арт-об’єктів. У художньому 
склі з’являється мистецький об’єкт – самодостатній елемент оточення людини, не 
створений з метою виконувати декоративну чи утилітарну функцію. Роль автора 
при цьому не зводиться винятково до матеріалізації задуманого предмета на-
вколишнього середовища, а до створення образу, формування ідеї, розкриття 
атрибутів, стилю, форми, використання техніки – творення самого мистецтва.
Важливою і характерною обставиною було звернення до скла видатних живопис-
ців і скульпторів. Досить згадати П. Пікассо, Ф. Леже, А. Матісса, В. Кандинсько-
го, Р. Маґрітта, С. Далі, В. Вазареллі, А. Кальдера, О. Кокошку, Х. Арпа, А. Джако-

метті та ін., проекти яких реалізовувались у склі на фірмі братів Даум у Франції, на 
острові Мурано в Італії. Безумовно, досвід найбільших майстрів вклав у мистецтво 
скла нове бачення матеріалу, своєрідне ставлення до форми, розпису, пластики, 
уже вкорінені в станкових мистецтвах – живописі та скульптурі.
Молоде покоління в рамках різних напрямків і національних шкіл – американ-
ської, австралійської, японської, чеської, італійської, французької, скандинавської 
– представляє світу індивідуальні, часом несподівані творчі пропозиції, з яких 
складається загальна картина сучасного мистецтва скла. Творчий експеримент, 
вивільнення від обмежень промислового виробництва, потужна хвиля мистець-
кого «розкріпачення» у другій половині XX ст. призвели до народження нового 
художнього явища – «рух студійного скла» (studio glass movement), який став 
виразним феноменом мистецтва XX століття. 
У країнах Західної Європи й у США інтенсивний розвиток авторського експе-
рименту в склі почався початку 1960-х років. У Австралії та Японії дещо пізніше 
– у 1970-ті роки. Інтенсивна індустріалізація виробництва скла залишала мало 
місця для унікальності, тому звернула художників до вільної форми творчості.
Засновником міжнародного руху студійного скла вважається американський 
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художник Гарві Літтлтон (Harvey Litlleton), який 1962 р. разом із технологом Доміні-
ком Лабіно збудував невелику гутну піч у підвалі Музею мистецтв Толедо і розпо-
чав мистецькі семінари для всіх бажаючих. Художник поставив собі за мету влас-
норуч виконувати об’єкти зі скла поза межами великого виробництва, які мали би 
неутилітарне призначення і водночас були створені у процесі, вільному від форм і 
шаблонів. Так були закладені концептуальні засади діяльності потужного мистець-
кого феномена, яке згодом отримало назву міжнародний рух студійного скла (від 
англ. «studio» – майстерня).
За період від 1962-го по 1982 рр. студійний рух захопив усі «скляні» країни. Орга-
нізованою формою і стимулом його розвитку стали численні міжнародні виставки, 
симпозіуми та конгреси. У Європі, Америці, Японії студійне скло існує в умовах 
розвиненого маркетингу та приватного підприємництва, розгалуженої мережі спе-
ціальних скляних галерей, що працюють з відомими художниками в умовах повної 
інформованості про те, де і що відбувається, в умовах підтримки художників з 
боку різних об’єднань, фондів, а також постійної колекціонерської діяльності. Скло 
купують найбільші музеї мистецтв (Метрополітен в Нью-Йорку, Вікторії та Альберта 
в Лондоні, Музей декоративного мистецтва у Парижі, Музей сучасного мистецтва в 
Хоккайдо та ін.). Усе це сприяє надзвичайному розмаху руху студійного скла. 
Видатні митці XX століття, серед яких С. Лібенський і Я. Брихтова, П. Глава (Чехія і 
Словаччина), Г. Літтлтон, М. Ліповський, Г. Галем, Д. Чігулі (США), С. Проктер,  
П. Лейтон (Великобританія), Е. Ейш, Т. Зельнер (Німеччина), Л. Сеґузо, П. Тальяп’єтра 
(Італія), Т. Вірккала, Т. Сарпанева (Фінляндія), С. Валкема, Ф. Лінґард (Данія),  
Б. Валліен (Швеція), Ч. Зубер, Я. Зорічак (Франція), К. Фуджіта (Японія), К. Мойє 
(Австралія), Ф. Ібрагімов, Л. Савельєва, Б. Фьодоров (Росія), І. Ліль (Естонія), Р. Крю-
кас (Литва), А. Бокотей, Ф. Черняк (Україна) і багато інших вивели художнє скло на 
новий рівень візуальної культури, його естетичної значущості. Їхня творча активність 
визначила вектор розвитку культурно-мистецького феномена, який отримав назву 
«міжнародний рух студійного скла» і майже одночасно охопив усі континенти. 
Варто, водночас, розуміти різницю між американським і європейським тракту-
ванням поняття студійне скло. Згідно з засадами, закладеними Г. Літтлтоном, які 
лягли в основу американського бачення студійного скла, художник є не тільки 
автором ідеї, але й майстром-виконавцем свого твору. До того ж, робота має 
виготовлятись на власній гутній печі – що, зрештою, вкладено в самому терміні 
«студійне» (в стінах майстерні, а не промислового виробництва). Ця концепція в 
художньому склі у США сповідується до сьогодні і неодноразово стає питанням 
дискусії між американськими склярами і їх колегами з інших країн. 
Для більшості відомих європейських художників власноручне виконання автор-
ських творів не є принциповим у творчій діяльності. Багато з них працюють диза-
йнерами на великих скловиробничих підприємствах і там, в заводських умовах, 
виконують свої композиції. До цієї плеяди належать такі відомі постаті як  
Б. Валліен, І. Шугаєк, О. Тойкка, Р. Крюкас, С. Боровський та багато інших.  
Відрізняються також стилістичні особливості авторських творів художників зі 
США, які тяжіють до відвертої декоративності, а подекуди навіть переходять 
межу європейського розуміння естетики в напрямку кітчу і несмаку. Європейська 
школа, натомість, упродовж десятиліть будується на принципах образотворчого 
начала, яке є квінтесенцією розуміння завдань авторського художнього скла.
Суттєво відрізняються також шлях бачення завдань, витоки творчості, реалізація 
технічних можливостей. Американці внесли свій погляд та ідеї сучасного бачен-
ня в технічний лексикон скла. Їхнє вільне від традицій і шаблонів ставлення до 
матеріалу породило новий художній образ у склі. На скло дивляться як на будь-
який інший матеріал, за допомогою якого можна висловити свій погляд на світ, 

передати суб’єктивні відчуття від побаченого, пізнаного, пережитого. Пройшовши 
період освоєння скляного ремесла як мистецтва створення форми, американські 
художники вийшли на шлях концептуалізації, на шлях пошуків сучасної естетики 
скла, його неповторних можливостей, ретельного опрацювання формальних 
засобів. Кожен автор шукає власну естетичну програму, свою «скляну мову», 
культуру матеріалу. 
Упродовж розвитку світового авторського скла присутні різні шляхи, різні школи, 
співвіднесені з традиціями, особливостями культури тієї чи іншої країни. При цьо-
му ми виділяємо дві основні тенденції в студійному склярстві: перша опирається 
на традиційному підході до матеріалу і тяжіє до декоративності, друга – пов’язана 
з розвитком сучасних пластичних мистецтв, які акумулюють широку палітру вира-
жальних засобів і будується на засадах ідейності й образотворчості. В обох лініях 
розвитку присутня загальна еволюція від предметної форми до арт-об’єкта. 
Поширення міжнародного руху студійного скла, квінтесенцією якого є свобода 
творчого експерименту, мало також визначальний вплив на проектну творчість 
професійних дизайнерів, відтак на формотворчі, колористичні та образні ознаки 
продукції скловиробників. Вивчення промислової скляної індустрії та ролі в ній ху-
дожника дозволили зрозуміти й пояснити ґенезу студійного скла як явища другої 
половини XX ст. Одним з найважливіших стимулів його розвитку було для митців 
усвідомлення ролі скла в контексті художніх проблем світової культури, бачення 
себе учасниками сучасного мистецтва. Із цим пов’язаний рух творчої думки, роз-
ширення змісту й розмах творчого експерименту. Багато з піонерів міжнародного 
руху студійного скла – визначних художників своєї епохи – є авторами зразків 
склопродукції провідних виробників. Завдяки їм у асортименті більшості заводів 
з’являються лімітовані лінії авторських об’єктів.

Гарві Літтлтон у першій майстерні 
в підвалі Музею мистецтв Толедо, 
1962 р.
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Діяльності Музею скла у Корнінґу – однієї з найпотужніших у світі інституцій, 
метою створення якої є дослідження міжнародного руху студійного скла – 
присвячено частину розділу щодо студійного руху у США. Іншою організацією 
з резиденцією у Сполучених Штатах, не менш впливовою у світовому скляр-
стві, є Міжнародна асоціація художників-склярів (Glass Art Society). Асоціація 
створена з метою об’єднання зусиль художників, мистецтвознавців, вироб-
ників і технологів з різних країн для розвитку художнього скла, поширення та 
обміну інформації, модернізації технологій, підтримки індивідуальних митців 
і організацій. Асоціація, заснована 1971 р. в Сіетлі, сьогодні об’єднує понад 
2000 членів із 40 країн. Серед найважливіших завдань організації – проведення 
щорічних конференцій, більшість з яких проходили у США, проте наймасш-
табніші відбулись за межами країни: Мехіко (Мексика, 1992 р.) Сето (Японія, 
1998 р.), Амстердам (Нідерланди, 2002 р.), о. Мурано (Італія, 2018). Щорічне 
видання (GAS Journal) документує матеріали конференції, лекцій, презентацій, 
висвітлює творчу діяльність особистостей, які творили феномен руху студійно-
го скла. Ще одним важливим завданням асоціації є формування інформаційної 
бази, яка стосується всіх векторів розвитку світового склярства.
До подій міжнародного значення належать також конкурси для різних категорій 

художників. Багато конкурсів, спрямованих на розвиток американського худож-
нього скла та підтримку молоді, проводить Музей скла в Корнінґу. Серед найдав-
ніших і найважливіших в середовищі склярів – конкурс Міжнародної виставки в 
Каназаві, Японія. Виставка відкрита для всіх бажаючих, а в журі входять відомі по-
статі студійного руху. Іншим не менш важливим конкурсом з резиденцією в Японії 
є Міжнародна виставка Музею художнього скла Тояма. Менші конкурси, переваж-
но скеровані до національного учасника проводять у Великобританії, Швеції, Чехії, 
Угорщині, Україні (конкурс на Премію проф. А. Бокотея) та інших країнах. 
Значний вплив на розвиток студійного руху мають, безперечно, навчаль-
ні осередки різного рівня: професійну освіту майстрів-гутників на високому 
рівні надають школи в Чехії (Каменецький Шенов, Железни Брод, Новий Бор, 
Валашске Мезіржічі), США (декілька шкіл в основних осередках скловиробни-
цтва Сіетлі, Корнінґу, Клівленді), Італії (Мурано); вищу освіту з художнього скла 
надають великі академічні осередки мистецької освіти більшості країн Європи, 
у США, Японії, Австралії та Китаї. 
До найвідоміших у світі навчальних осередків належить школа Пілчак непода-
лік м. Сіетл (США), заснована 1971 р художником Дейлом Чігулі і меценатами 
Ганною Гулд Хауберг і Джоном Х. Хаубергом. Те, що починалося як однорічна 
склодувна майстерня під наметом у сільській місцевості, перетворилося в один 
з найяскравіших у світі осередків художньої освіти. 
У перші дні художники і студенти працювали з імпровізованим обладнанням і не-
якісним склом, радіючи з того, що мають змогу працювати з гарячим склом. Зго-
дом європейські майстри і художники, відвідуючи школу, представили традиційні 
матеріали і різноманітні техніки виконання. У міру розвитку мистецької програми 

     Центр Пілчак, США    Музей скла в Корнінгу, США
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розвивалася й інфраструктура. Те, що починалося як табір, сьогодні переросло 
в кампус на території понад 22 га, на якому розміщені 60 будинків включаючи 
різноманітні майстерні та готелі. До основних видів діяльності школи належать 
літні курси для професіоналів та аматорів, для дорослих і дітей. Окрім літніх курсів 
школа пропонує різного плану резиденції для художників з цілого світу
В цьому віддаленому куточку штату Вашингтон зустрічаються люди з усіх 
куточків земної кулі, розробляються технічні прийоми і формуються ідеї. Філо-
софія освітнього процесу школи Пілчак випливає з первинної ідеї Д. Чігулі про 
«художників, які навчають художників». Завдяки баченню засновників, ентузі-
азму і самовідданості всіх, хто упродовж 40 років приїжджав у кампус, Пілчак 
тепер приймає більше 500 студентів і художників кожного літа.
Окрім навчальних закладів, які безпосереднім чином впливають на перспекти-
ву розвитку сучасного художнього скла, важливу роль відіграють спеціалізо-
вані музеї. До провідних музейних осередків належать: Музей скла в Корнінґу, 
Музей мистецтв Толедо, Музей скла Такома (США), Музей художнього скла 
Тояма (Японія), Музей скла в Ебельтофті (Данія), Музей скла у Фрауенау, Музей 
Імменгаузен (Німеччина), Музей скла Мурано (Італія), Шанхайський музей скла 
(Китай), Музей скла Рііхімякі (Фінляндія), Музей скла «Портеімка» (Чехія), Музей 
скла Сар-Потер’є (Франція), Національний музей скла Леєрдам (Нідерланди), 
музей Національного центру розвитку скла (Іспанія). Існує багато інших музеїв, 
у фондах яких знаходяться вироби з художнього скла, проте в перелічених 
закладах основу колекції становлять авторські твори художників сучасності – 
ключових постатей міжнародного студійного руху. 
До перелічених музеїв зараховуємо також Музей скла у Львові, заснований 1992 
р. українським художником А. Бокотеєм. Хоч сьогодні експозиційні площі му-
зею становлять всього кількасот квадратних метрів, його колекція належить до 
найвартісніших у світі, завдяки роботам таких художників як М. Ліповський, М. Ро-
джерс, Т. Зельнер, Е. Ейш, Ф. Ібрагімов, Е. Лейбовіц, Я. Зорічак, М. Дюрран та ін.
Одним з активних чинників розвитку міжнародного студійного руху є симпо-
зіуми, де художники з різних країн мають змогу працювати разом. Першими 
форумами світового масштабу були Міжнародні симпозіуми скла в Новому 
Борі (Чехія). Свою діяльність захід розпочав 1982 р. на базі скловиробничого 
заводу «Кристалекс» («Crystalex» a.s.). Найяскравішими стали симпозіуми 1985 
і 1988 рр., участь в яких взяли найвідоміші художники-склярі сучасності, які 
тоді були лише початківцями студійного руху. 
Участь в симпозіумі в Новому Борі українського художника А. Бокотея ста-
ла результатом заснування Міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові. 
Львівські зустрічі художників-склярів розпочалися 1989 р. на базі Львівської 
експериментальної кераміко-скульптурної фабрики. Участь у всіх заходах, які 
відбуваються кожних три роки, взяли понад 250 митців з 32 країн, а зібрана 
колекція налічує понад 350 авторських творів і доповнює фонди Національно-
го музею у Львові ім. Андрея Шептицького і Музею скла у Львові. 
До молодших симпозіумів належать зустрічі біля печей в м. Бардудварнок 
(Угорщина), симпозіум «Ґлас Джаз» в м. Пеневежис (Литва) на базі підпри-
ємства «Ґлас Реміс», міжнародні симпозіуми в Нікольську (Росія). Проблема 
проведення симпозіумів полягає насамперед у коштовності роботи на вироб-
ничій базі, тому доволі небагато країн можуть дозволити собі їх організацію. 
Простішою версією мистецьких зустрічей є фестивалі скла в Люксембургу, 
Європейський фестиваль художнього скла у Вроцлаві, інші численні заходи, де 
не проводиться робота біля гутних печей, а програма обмежується виставка-
ми, лекціями і творчими зустрічами.

Музей скла у м. Фрауенау, Німеччина
Музей скла у м. Ебельтофт, Данія
Музей скла у м. Шанхай, Китай
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Х У Д О Ж Н Є  С К Л О  С Х І Д Н О Ї  Є В Р О П И

У світовій культурі склярства особливе місце займає художнє скло Чехії та Словач-
чини, які є носіями класичної спадщини зі своїми традиційними видами обробки – 
різьбленням, гравіруванням, грануванням. Поняття «богемське скло» як міжнародне 
утвердилося в 70-х рр. XVII. ст. – в епоху найвищого розквіту й загального визнання 
в художній культурі Європи. Школа чеського скловиробництва суттєво вплинула на 
розвиток мистецтва скла в європейських країнах, у т. ч. і в Україні. Перші вироби з 
кришталю на заводах в середині XVIII ст. наслідували богемські зразки, які випису-
вали з Чехії, а чеські майстри працювали на місцевих мануфактурах.
Упродовж XVIII – XX ст. гранування, гравірування, різьблення, шліфування в кришта-
лі залишалися основними технічними способами обробки скла, хоча в сучасно-
му виробництві найбільш пріоритетними стали різьба та шліфування оптичного, 
кришталево прозорого скла, а також техніки обробки гутним способом. Нова 
естетика почала складатися в Чехії та Словаччині (тоді – Чехословаччині) у 1950-ті 
роки. Авторський експеримент розвивався в умовах націоналізованої промисловос-
ті. Важливо відзначити, що в умовах механізації виробництва збереглися традиції 
високої майстерності ручної праці. У ці роки з’явилися художньо-експериментальні 
центри, куди прийшли кваліфіковані художники. У системі цих об’єднань працюва-
ли Рене Роубічек (Rene Roubicek), Павел Глава (Pavel Hlava), Любарт Оліва (Lubart 
Oliva) і багато інших. Кількома роками пізніше Р. Роубічек і П. Глава репрезентували 
своєю творчістю цілий напрямок 1.

Станіслав Лібенський, Ярослава Брихтова, Чехія. “Зелене око 
піраміди”, оптичне скло, 210х287х75 см, 1993-2004

У формуванні нових уявлень про цінності скла слід відзначити роль Вищої худож-
ньо-промислової школи в Празі та видатного педагога Йозефа Капліцкого (Josef 
Kaplicky). У майстерні скла, яку він очолював у 1945-1962 рр., закладалися основи 
нового розуміння мистецтва скла в широких зв’язках з культурою та образот-
ворчим мистецтвом, розуміння суспільної значущості декоративних мистецтв. 
Вихованцями І. Капліцкого стали видатні дизайнери Вацлав Ціглер (Vaclav Cigler), 
Владімір Єлінек (Vladimir Jelinek), Владімір Копецкі (Vladimir Kopecky), Іржі Гарцуба 
(Jiri Harcuba), Франтішек Візнер (Frantisek Visner) та ін. Названі автори в 1950 – 1960-
ті рр. розвивали традиції високої культури скловиробництва, шукали нові грані 
виразності матеріалу, насамперед у оптичних ефектах декору, контрастах фактур 
поверхні, взаємодії кольору і світла 2.
Від 1953-го по 1958 рр. виникли крупні виробничі об’єднання – «Чеський кришталь», 
склозавод «Богемії» в Подебрадах, Карловарський склозавод «Мозер», «Нови Бор», 
«Кристалекс», у Словаччині – «Татрасюто», Квегна. Підготовку фахівців середньої 
ланки, тобто майстрів, також здійснювали видатні фахівці, а директорами скляних 
технікумів у Каменіцком Шенові, Новому Борі, Залізному Броді в різний час були 
Любош Метеляк (Lubos Metelak), Станіслав Лібенський (Stanislav Libensky), Рене 
Роубічек (Rene Roubicek), Іржі Господка (Jiri Hospodka), Владімір Кляйн (Vladimir 
Klein) – нині майстри зі світовим ім’ям. Серед тих, хто закінчував технікуми – провідні 
художники В. Єлінек, В. Копецкі, Л. Оліва, В. Шотола і багато інших, а з молодшого 
покоління – Франтішек Янак (Frantisek Janak), Іво Розсипал (Ivo Rozsypal), Іржі Шу-
гаєк (Jiri Suhajek), Драгомір Тіхи (Drahomir Tihy), що визначили критерій цінності скла 
в 1970-ті – 80-ті роки 3.
Серед найяскравіших постатей сучасного світового художнього склярства необ-
хідно згадати тандем чеських художників С. Лібенського та Я. Брихтову, які вперше 
опрацювали та впровадили техніку рельєфного моделювання відлитих монолітних 
склоблоків. Роботу над розробкою цього методу розпочав ще в 1940-х роках  
Я. Брихтов разом з донькою Ярославою. Згодом, уже на початку 1950-х рр., під ке-
рівництвом подружньої пари художників були опрацьовані технологічні передумови 
на базі технічного центру об’єднання «Желізнобродське скло». Виконанню перших 

Владімір Кляйн, ЧехіяПавел Глава, Чехія
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зразків литої склопластики для архітектури передували ґрунтовні технологічні на-
працювання в Науково-дослідному інституті скла у м. Ґрадец Кральове та Інституті 
скла і біжутерії у м. Яблонець над Нисою. Уперше розробки були представлені у 
вигляді скляної стіни Чехословацького павільйону на всесвітній виставці у Брюсселі 
1958 р. Робота Я. Брихтової та С. Лібенського отримала тоді Ґран-прі й була відзна-
чена золотою медаллю.
У мистецькому середовищі Чехословаччини, де скло впродовж століть займає чільне 
місце в системі декоративно-ужиткового мистецтва, вже від середини 70-х років 
помітною постаттю стає молодий дизайнер скловиробничого підприємства групи 
«Мозер» І. Шугаєк. Згодом його індивідуальні формотворчі ініціативи інтегруються у 
рух, що стрімко зростає в Європі, квінтесенцією якого є сприйняття художнього скла 
поза рамками декоративно-ужиткового та наповнення його образотворчим змістом.
У період 1972-1994 рр. І. Шугаєк продовжує роботу на посаді дизайнера на склоза-
воді «Мозер». Цей період відзначається концентрацією його творчої реалізації саме 
в дизайні серійної продукції. Упродовж кількох років він вдало зумів впровадити нові 
пропозиції дизайну в промислове виробництво і масове тиражування, що насправ-
ді суттєво вплинуло на подальший розвиток скловиробництва в Чехословаччині. 
Висока якість матеріалів і рівень виконання у поєднанні з доступною вартістю стали 
характерною рисою його зразків декоративно-ужиткової продукції заводу «Мозер». 
І. Шугаєк швидко посів помітне місце серед видатних чеських дизайнерів, які пра-
цювали для склопромисловості в сімдесятих роках ХХ ст. Його навчання в Коро-
лівському коледжі мистецтв у Лондоні виховало схильність працювати в технології 
вільного ручного формування в гарячому склі. Свої ідеї І. Шугаєк надалі продов-
жував імплементувати на виробничих базах скляних підприємств групи «Мозер» у 
Карлових Варах, «Кристалекс» у Новому Борі, «Шарлота» в Каролінці та «B.A.G.» у 
Вшетіні, з якими художник пов’язав своє творче життя. 

Марія Лугошші, УгорщинаІржі Шугаєк, Чехія Золтан Богуш, УгорщинаФрантішек Янак, Чехія

Скло Чехії та Словаччини на шляху від 1960-х до 1990-х рр. розкрилося в різнома-
нітті концепцій, індивідуальних підходів до матеріалу в удосконаленні майстерності. 
Поєднуючи давні художні традиції з пошуками нових виражальних засобів, адекват-
них сучасному відчуттю епохи, художники вийшли на ще один естетичний рівень у 
мистецтві скла XX століття. Звичайно, слід відзначити певне захоплення геометри-
зованою пластикою, витрати технічного експерименту, коли прийом, спосіб оброб-
ки набуває самодостатнього значення, а сам задум виходить за рамки природних 
якостей матеріалу. Водночас, художнє скло Чехії та Словаччини другої половини 
XX століття – явище значне, яке справило безсумнівний вплив на розвиток скла у 
всьому світі 3.
Угорська школа художнього скла вирізняється характерним тяжінням до декора-
тивності і відносній близькості до чеського розуміння естетики. Визначними поста-
тями угорського скла є Мартон Горват (Horvat Marton), Янош Єґенєйш (Jegenyes 
Janos), Марія Лугоші (Lugossi Maria), Ендре Ґаал (Gaal Endre). З ініціативи Я. Єґенєй-
ша були організовані декілька міжнародних симпозіумів на скловиробничих підпри-
ємствах Айка та невеликих гутах в м. Бардудварнок за участю в тому числі й україн-
ських художників А. Бокотея, Ф. Черняка, А. Гоголя, Р. Дмитрика та ін. У Будапешті 
функціонує кафедра художнього скла в місцевій академії мистецтв.  
Художнє скло Прибалтійських країн, перебуваючи в ареалі впливів скандинавської 
школи, вирізнялось особливим характером в загальній картині радянського деко-
ративно-прикладного мистецтва. В усіх трьох країнах існують багатолітні традиції, 
передусім пов’язані з мистецтвом вітража. У Ризі, Талліні та Каунасі функціонують 
кафедри художнього скла, де в різний час навчались чи працювали такі визнач-
ні особистості як Арнольдс Вілберґс (Arnolds Vilbergs), Ґражина Діджунайтіте 
(Grazina Didzunaitite), Маре Сааре (Mare Saare), Інґуна Аудере (Inguna Audere), 
Вальмантас Ґутаускас (Valmantas Gutauskas), Дайніс Ґудовскіс (Dainis Gudovskis), 
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Віґантас Пауляускас (Vygantas Paulauskas), Ремі-
ґіюс Крюкас (Remigijus Kriukas) та ін. 
Серед розпізнавальних у світі естонських худож-
ників найвідоміший Іво Ліль (Ivo Lill) – митець, якого 
можемо сміливо вважати одним із піонерів студійно-
го руху на теренах колишнього СРСР. Творчі роботи  
І. Ліля, виконані в техніці ламінованого скла, виріз-
няються геометризованою пластикою, наповненою 
оптичними ефектами та ідеєю світлопроникнення. 
Визнана в Литві національна знаменитість Р. Крю-
кас – один з перших активних послідовників руху 
студійного скла у Східній Європі. Його роботи – це 
синтез різних технік, несподіваних підходів і матері-
алів. Творчий метод Р. Крюкаса полягає в гармо-
нійному поєднанні дизайнерського раціонального 
мислення і декоративно-образного трактування ма-
теріалу. Його авторський почерк розкрився у ство-
ренні просторових об’ємно-пластичних арт-об’єктів 
з використанням оптичного скла. 
При всій абстрактності геометричних форм, лаконіз-
мі технічних прийомів твори Р. Крюкаса викликають 
цілком визначені асоціації, окреслені в назвах робіт 
і відображають концептуальні сентенції автора: 
«Перед бурею» (2011), серія об’єктів «Камені Марса» 
(2012), гутне скло, авторська техніка, «На підвікон-
ні», «Наполегливість», «Удвох» (2013). Часто для 
посилення образної виразності автор вдається до 
поєднання скла з іншими матеріалами – деревом, 
каменем, металом.
Кажучи про творчу індивідуальність Р. Крюкаса, слід 
згадати про діяльність підприємства, яке він очолює. 
Р. Крюкас – один із небагатьох художників, які од-
ночасно працюють з утилітарним склом і скульптур-
ною пластикою. Творчі роботи художника відрізняє 
монументальність, чистота форми і, на перший 
погляд, простота виконання, натомість дизайн 
тиражної продукції створює враження технологічно 
вишуканого, надзвичайно складного при виконанні 
внутрішнього простору скляного об’єкта. 
Асортимент тиражної продукції студії «Ґлас Реміс» 
дуже широкий – це декоративні та ужиткові предме-
ти для інтер’єрів різних форм і розмірів, скульптура, 
призи та подарунки, сувеніри. Надзвичайно важливо 
відзначити, що в дизайні виробів масової продукції 
проявляються ті самі авторські творчі принципи, що 
й в унікальних творах. До них ставляться такі самі 
вимоги високої виконавської якості, винахідливості 
технічних прийомів, що дозволяє з упевненістю за-
рахувати ці об’єкти до розряду оригінальної продук-
ції, наділеної усіма якостями художніх предметів.
У Польщі осередки художнього склярства зосере-

джені на півдні країни, на що є об’єктивні історичні причини. Скловиробничі підпри-
ємства локалізуються від східних до західних рубежів. Це водночас невеликі підпри-
ємства з традиціями, які передаються з покоління в покоління – гути Боровських, 
Лісова гута в Шклярській Порембі, гута «Юзефіна» і великі підприємства з широким 
асортиментом продукції – ряд склопідприємств в м. Кросно, заводи кришталю 
«Віолета», «Юлія», «Судети» та ін. Незважаючи на те, що на початку ХХ ст. більшості 
підприємств в умовах економічної кризи не вдалось утримати виробництва, почина-
ючи з 2013-2015 рр. скловиробництво в країні нарощує темпи.  
Важливим центром художнього скла, з яким пов’язана діяльність фактично усіх 
польських художників-склярів є Академія мистецтв ім. Є. Ґепперта у Вроцлаві. 
Тут на відділенні скла і кераміки у різні періоди викладали та творили такі поста-
ті як Людвік Кічура (Ludwik Kiczura), Генрик Альбін Томашевський (Henryk Albin 
Tomaszewski), Збіґнєв Горбови (Zbigniew Horbowy). У місті діють галерея скла і кера-
міки муніципального Бюро художніх виставок і цілий ряд спеціалізованих приватних 
галерей, які активно сприяють формуванню сучасного образу польського худож-
нього склярства. До відомих художників сучасності, які викладають на кафедрі скла 
вроцлавської академії належать також: Малґожата Даєвська (Malgorzata Dajewska), 
Казімєж Павляк (Kazimierz Pawlak), Барбара Зворська-Разюк (Barbara Zworska 
Raziuk), Ян Робашевський (Jan Robaszewski) та ін. 
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 

Ремігіюс Крюкас, Литва
Іво Ліль, Естонія

Малгожата Даєвська, Польща
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Станіслав Боровський, Польща
Чеслав Зубер, Польща / Франція
Людвік Кічура, Польща

Мистецька група «Скло. Образ. Простір». Зліва направо: О. Іванов, Ф. Ібрагімов, 
Г. Іванова, Л. Савельєва, Ф. Черняк, А. Бокотей. Москва, 1987 р.

1 Казакова Л. П.Глава – лидер чешского стекла / Людмила Казакова. // Декоративное искусство СССР. – 
1987. – №8. – С. 42–43.
2 Казакова Л. О новых художественных тенденциях в современном чешском стекле / Людмила Казакова. 
// Искусство. – 1980. – №5. – С. 60–65.
3 Marsikova J. A new name in connection with a new collection / J. Marsikova. // Glass Review. – 1974. – 
№2/74. – P. 12.
4 Казакова Л. Контрасты / Людмила Казакова // Remis / Людмила Казакова. – Vilnius: UAB «Pro omnia», 
2011. – С. 6–7.
5 Казакова Л. Декоративное искусство России в контексте мирового студийного творчества / Людмила 
Казакова – Москва : Гнозис, 2013. – 160 С.

колір. Особливо характерними для творчості автора 
є об’єкти з великих брил оптичного скла, розпи-
саних ззовні яскравими кольоровими плямами, 
які формують антропоморфні і зооморфні образи. 
Автор використовує відкриті люмінесцентні кольори, 
а їх колажне змішування породжує ефектні відбиття 
кольору по всій масі прозорого скла. Розписи на 
поверхні ілюзорно проходять всередину об’ємів, 
пронизують його, створюючи враження стихійної, 
хаотичної кольорової насиченості 1.
Ще одним відомим у світовому мистецтві художньо-
го скла польським автором є Станіслав Боровський 
(Stanislaw Borowski), засновник власної сімейної гути 
у 1990 р., яку сьогодні очолюють його двоє синів. 
Продукція підприємства виконується за зразками 
Боровських, а їх авторські композиції виконанують-
ся у технології вільного формування з подальшим 
використанням холодної обробки, піскоструменевої 
обробки і склеювання. Образи уявних і реаль-
них тварин, казкових автомобілів, уявних іграшок 
перенасичені різнобарв’ям і складністю форм, 
нав’язують до гротеску і кітчу і скоріш за стильови-
ми характеристиками тяжіють до американського 
художньо скла. Недаремно прізвище Боровського 
добре відоме заокеанським поціновувачам сучасно-
го скла і присутнє у всіх спеціалізованих виданнях.  
Студійний рух у склярстві, що почався в країнах 
Західної Європи і США у другій половині XX ст., став 
однією з яскравих форм вираження сучасних автор-
ських ідей і мав визначальний вплив на проектуван-
ня виробів з художнього скла в усіх країнах світу, у 
тому числі й на теренах колишнього СРСР. Піонера-
ми 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 Са-
вельєва, 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 оці-
нена в мистецтвознавчих колах. Сьогодні можемо 
сміливо твердити, що з проведенням цього заходу 

розпочинається історична епоха розвитку студійного скла на теренах колишнього 
Радянського Союзу. «Про час змін, які надходять, художники-склярі рішуче заяви-
ли 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 художни-
ків... – прорив у простір і час» 2. 
Більшість творчих робіт художників цієї групи була виконана в центрі гутного 
виробництва колишнього СРСР – склоцеху Львівської експериментальної кера-
міко-скульптурної фабрики. Саме тут 1989 р. розпочали діяльність міжнародні 
симпозіуми гутного скла у Львові. 
Уже від 90-х років ХХ ст. українські митці А. Бокотей та Ф. Черняк формують іден-
тичність 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 музейних збірок – 
Музею скла в Корнінґу (США), Ебельтофті (Данія), Фрауенау (Німеччина) та інших.



м і ж н а р о д н и й ▪ р у х ▪ с т у д і й н о г о ▪ с к л а ▪ 2322 ▪ м і ж н а р о д н и й ▪ р у х ▪ с т у д і й н о г о ▪ с к л а

Х У Д О Ж Н Є  С К Л О  З А Х І Д Н О Ї  Є В Р О П И

Особливе місце в декоративному мистецтві посідає італійське скло, зокрема з 
острова Мурано, де віртуозну майстерність склодувів, усе ще так ревно охоро-
няють від сторонніх очей. Щоправда, сьогодні тісні контакти між художниками 
склярами зробили традиційні венеціанські техніки доступними. На італійських 
підприємствах у Венеції та о. Мурано над характерними для місцевої школи гут-
ництва зразками працюють знані світові митці Лівіо Сеґузо («Слон», 1977 р.), Ліно 
Тальяп’єтра, Тоні Зуккері («Одуд», 1964 р.; «Чайка», 1964 р.), Маріо Тікко («Па-
вич», 1982 р.) та ін. Італійські дизайнери намагаються максимально реалістично 
зобразити характерні риси тварин, водночас застосовуючи активну колористичну 
гаму. Особливої уваги заслуговує також рух і ситуаційна композиція, яку експлуа-
тують італійські художники. Усі ці зображальні засоби співзвучні з індивідуальною 
творчістю італійських митців Л. Тальяп’єтри, Л. Сеґузо та інших.
Студійна форма творчості безпосереднім чином пов’язана з ремеслом як ху-
дожнім феноменом. Це постійний камертон, що визначає художню тональність 
кожного матеріалу, амплітуду його можливостей. При цьому рівень ремісничого 
якісного виконання дає твору (або не дає) життя в часі та просторі. Пізнання 
природи скла «власними руками» (мова йде в першу чергу про гутне скло) стало 
необхідним етапом становлення багатьох шкіл і художників 2. Починаючи з кінця 
1950-х років, американці звертаються до освоєння венеційських технік обробки 
художнього скла. Засновник студійного руху Г. Літтлтон відвідав на о. Мурано 
майстерню відомого маестро Ф. Тозо. Згодом відвідування острова Мурано стає 
регулярним, включаючи поїздки студентів. Не зважаючи на те, що впродовж кіль-
кох наступних років контакти розширювалися, таємниці венеційського скловироб-
ничого ремесла залишалися недоступними. Поступово і ця грань була подолана. 
У 1968 р. відомий художник, засновник школи Пілчак (м. Сганвуд, США)  
Д. Чігулі, а слідом за ним Р. Маркіз, М. Ліповський отримали можливість працю-
вати з італійськими склодувами. Ці зустрічі, знайомство з віртуозною технікою 

справили великий вплив на американське скло, 
хоча в 1960-х рр. художники ще недооцінювали 
роль техніки, що відобразилося у відомій фразі тих 
років Г. Літтлтона «техніка – це дешево» (художник 
мав на увазі, що одної техніки мало, набагато важ-
че досягти мистецтва). 
Велику роль у практичному поширенні італійських 
уроків зіграв нині визнаний у всьому світі віртуоз  
Л. Тальяп’єтра. Упродовж понад півстоліття твор-
чої активності художник поєднує традиції венецій-
ської школи гутництва і технологічну досконалість 
у сучасних аморфних формах. Колористично 
виважені об’єкти доволі значних розмірів майстер 
власноруч виконує з віртуозною майстерністю 
й охоче демонструє вміння на широкій публіці в 
різних куточках світу. 
У Німеччині піонером студійного руху є Ервін 
Ейш, який отримав скульптурну освіту в Академії 
мистецтв у Мюнхені, працював як графік і продо-
вжив родинну справу (його батько був гравером 
фабрики під Фрауенау). Засновник руху студійного 
скла Г. Літтлтон так згадував про свої враження від 
побаченого в майстерні Е. Ейша підчас першої зу-
стрічі у 1962 р.: «Мене немов ударили молотком по 
голові... Я зрозумів, що він (Е. Ейш) робив те, чим я 
хотів займатися ціле життя – бавитися зі склом, ро-
бити твори, які не могли б існувати в жодній іншій 
формі крім тої, яку їм надав Ейш. Функція була чи-
мось, що можна використовувати, а можна і не ви-
користовувати. Абсолютна свобода...» 1. Після зу-
стрічі з Г. Літтлтоном, яка стала визначальною для 
творчості обох художників, Е. Ейш будує студійну 
піч у своїй майстерні в м. Фрауенау. Слід зазна-
чити, що місто споконвіків славиться розвинутим 
скловиробництвом, а сьогодні тут функціонує один 
з найважливіших у світі музеїв сучасного художньо-
го скла, у заснуванні якого відіграв важливу роль 
саме Е. Ейш. Серед найвідоміших робіт художника: 
серія скульптур «Телефон» (1971), «Вісім голів Гарві 
Літтлтона» (1976), «Портрети батька» (1986), «Мій 
Будда», «Блакитний Будда», «Внутрішня усмішка 
Будди» (1988), «Автопортрет» (2002), виконані у 
тиходутій техніці і згодом розписані. 

     Ервін Ейш, Німеччина, «Вісім голів Г. Літлтона», 1976 р.

Тоні Зуккері, Італія, «Чайка», «Одуд», 1964 р. 
Маріо Тікко, Італія, «Павич», 1982 р.
Лівіо Сеґузо, Італія, «Слон», «Птах», 1977 р. 
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Пітер Лейтон, Великобританія

Пітер Лейтон, «Піраміда» Великобританія

Ліно Тальяп’єтра, Італія

Коллін Райд, Великобританія

Твори художника – найцінніші експо-
нати, які сьогодні можуть доповню-
вати колекцію сучасного художнього 
скла. Е. Ейш був учасником ІІ Міжна-
родного симпозіуму гутного скла у 
Львові у 1992 р. На жаль, художник 
не залишив роботи з художнього скла 
у колекції, але присвятив львівським 
симпозіумам серію графічних робіт. 
У Великобританії, де студійне скло 
розвивається досить динамічно з 
1970-х років, при всій філософічності 
ідей помітні принципи слідування при-
роді матеріалу. Яскравими представ-
никами британської школи склярства 
є Пітер Лейтон, Коллін Райд, Стівен 
Проктер. 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 

міжнародного симпозіуму в Новому Борі (Чехія) у 1988 р. Відлиті модулі з прозо-
рого скла формують піраміду висотою понад 2 м. 
Французьке скло продовжує і розвиває тенденції скульптурних ліній, які яскраво 
позначилися на межі XIX – XX ст., пов’язані з техніками литого скла: патдевер  
(А. Кро, Ф. Декоршмон), втраченого воску (cire perdue, Р. Лалік). Популярності пат-
девер сприяли не тільки унікальні студійні роботи, але й серійна продукція відомих 
фірм «Даум» і «Лалік». Ж. Даум, стверджуючи реноме свого виробництва, випу-
скає малим накладом (від дев’яноста до двохсот екземплярів) серії за зразками 
відомих художників (Рене Лалік, Сальвадор Далі). 
Над проектами скульптур для французьких фабрик «Даум», «Лалік» та «Баккара» 
працюють П. Янавайн («Голуб», 1983 р.; «Кіт і пес», 1986 р.), К. Лосте («Солодкий 
кіт», 1978 р.), Р. Ріґо («Орел», 1986 р.), М.-К. Лалік («Ваза із совою», 1982 р.) та  
Я. Зорічак («Достойна сова», кришталь, шліфування). Проекти переважно виконані 
в техніці патдевер, але застосовуються також комбіновані техніки, шліфування, 
полірування, гравірування. Менш популярною на підприємствах у Франції є гутна 
техніка та вільне формування. Колористична гама також обмежена, переважає 
прозорий кришталь. У цих техніках виконують авторські індивідуальні композиції 
знані французькі художники й дизайнери А. Лепер’є, Я. Зорічак, В. Моно. 
До найвизначніших постатей французького художнього скла кінця ХХ ст. нале-
жать брати Антуан та Етьєн Лепер’є (Antoine Leperlier, Etienne Leperlier), внуки 
прославленого автора техніки патдевер Ф. Декоршмона. Архаїчні за формою 
і декором, монолітні і водночас крихкі композиції А. Лепер’є сприймаються як 
культові предмети. Виконані в техніці спікання, холодної обробки та склеювання 
авторські твори художника вирізняються технологічною складністю та образною 
концептуальністю. У творчості Е. Лепер’є домінує більш абстрактний підхід до 
формотворення та ідейного наповнення.
Лінію геометризованої пластики впровадив у французьке скло словацький ху-
дожник Ян Зорічак, який від 1976 р. живе у Франції. Пірамідальні форми більшості 
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його робіт з їхньою вертикальною спрямованістю, складним структурним внутріш-
нім декором мають назви переважно пов’язані з космосом, зірками і неосяжністю 
всесвіту. Виходець з традиційної чесько-словацької школи з глибокими традиція-
ми холодної обробки оптичного скла Ян Зорічак увібрав упродовж десятків років 
творчості у Франції витонченість і делікатність французької школи склярства, 
наповненої вишуканою декоративністю та глибокою образністю. Ці дві школи над-
звичайно виразно розділяють творчий доробок автора на дві частини: роботи з 
використанням оптичного скла та виключно холодної обробки («Призма», «Оптич-
ний куб») і роботи з поєднанням технік термічного формування і холодної обробки 
(«Посол всесвіту», «Екзопланета», «Квітка всесвіту»). 
У 1995 р. під час ІІІ Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові відбувалась 
виставка Я. Зорічака в експозиційних залах Національного музею у Львові  
ім. Андрея Шептицького, яка стала однією з найвідвідуваніших в історії музею. На 
виставці було експоновано понад 50 робіт художника. Вдруге творчий доробок 
митця було презентовано в Музеї скла у Львові в рамках 11 міжнародного симпо-
зіуму в 2019 р., а згодом в експозиційних залах Національного музею українсько-
го народного декоративного мистецтва в Києві у 2020 р.
У загальній картині скловиробництва французьке скло зберігає баланс між яскра-
во вираженою скульптурною лінією та традиціями утилітарної предметної форми, 
що не заважає художникам проявляти оригінальність мислення, точність у виборі 
технічних прийомів і бездоганно вишуканий смак 2.
До найвизначніших несторів європейського студійного руху належить голландський 
художник, дизайнер і педагог Сібрен Валкема. Як представник Міністерства культу-
ри Нідерландів 1964 р. С. Валкема взяв участь у Світовій раді ремесел у США, де із 
захопленням сприйняв можливості вільного формування скла, продемонстровані  
Г. Літлтоном на невеликій печі, створеній разом технологом Д. Лабіно. Після повер-
нення на батьківщину С. Валкема заснував першу в Європі студійну піч на базі вищого 
мистецького закладу освіти. У 1967 р. вперше в Європі митець організував виставку 
«вільного скла» (гол. vrij glas) за участю Г. Літлтона, Е. Ейша, М. Ліповського та ін. 

Ян Зорічак, Словаччина / Франція Антуан Лепер’є, Франція Берт ван Ло, Нідерланди

Вагоме місце у сучасному світовому мистецтві належить одному з піонерів гол-
ландського студійного скла Берту ван Ло (Bert van Loo). Найхарактернішими для 
його творчості є монументальні об’єкти в екстер’єрі, виконані з листового скла, 
комбіновані з металом і каменем. Скульптури Б. ван Ло – одні з перших скляних 
об’ємно-просторових об’єктів, які за технологічними принципами побудови відпо-
відають вимогам розміщення у відкритому громадському просторі, є безпечними 
для глядачів і не піддаються негативному впливу природніх явищ.
Іспанські художники долучилися до міжнародного студійного руху вже на початку 
1970-х років. Серед них найбільшого світового визнання отримав Хав’єр Ґомес. 
Тектонічні скульптури митця сформовані з клеєного листового скла, об’єкти часто 
сягають доволі значних розмірів. Композиції художника характерні виразною 
динамікою, захоплюють складністю конструкції та багатством форми. Якщо в пер-
ших роботах художник використовував в основному прозоре листове скло, то в 
сучасних працює над грою кольорових розтяжок і комбінуванні півтонів. Останнім 
часом в доробку майстра зустрічаються багаті кольорові комбінації, які абсолютно 
відмінні від притаманної художнику стриманості на початку кар’єри.
Перші кроки зі склом іспанський митець зробив на промисловому склопід-
приємстві власної сім’ї у віці 15 років. У середині 1990-х років Х. Ґомес доклав 
великих зусиль до створення та наповнення експозиції Музею художнього скла 
в м. Алькоркон поблизу Мадриду, у фондах якого сьогодні одна з найвизнач-
ніших збірок сучасного скла. Художник був гостем на ІІ міжнародному симпо-
зіумі гутного скла у Львові в 1992 р. у складі делегації американської Асоціації 
художників-склярів (GAS). 
Особливе місце у світовому художньому склярстві займають фінські митці. Як 
відомо, у Фінляндії утверджені сильні та стійкі традиції скандинавської школи 
дизайну. Світової слави дизайнери Альвар Аалто (Alvar Aalto), Тапіо Вірккала 
(Tapio Virkkala), Тімо Сарпанева (Timo Sarpaneva) заклали засадничі принципи 
конструктивності та простоти у світі побутових предметів. Треба відзначити, 
що у Фінляндії скло відіграє особливу роль в усвідомленні життєвого сере-
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довища, можна навіть сказати – у світовідчутті. Культ побутового скляного 
предмета чинить певний вплив на рівень сприйняття, розуміння унікального 
авторського скла масовим глядачем. 
Три останніх десятиліття – період яскравого розквіту авторської творчості поряд 
з високим рівнем розвитку промислового дизайну. Директор музею скла в 
Рііхімякі Хеіккі Матіскайнен, аналізуючи цей період, вважає точкою відліку успіхів 
і визнання фінського скла творчість всесвітньо відомих дизайнерів Т. Вірккали, 
Т. Сарпаневи, А. Аальто які в першій половині XX ст. заклали високу культуру 
форми скляного предмета, котру можна звести до понять простоти, благород-
ства і смаку. Чиста, гладка, форма без декору або з фактурною поверхнею 
стали характерною особливістю фінського стилю, а досконалість пропорцій і 
висока якість виконання завершують цю характеристику. Ці позиції утримуються 
в творчості сучасних авторів – лідерів середнього і молодого покоління: Ойва 
Тойкка (Oiva Toikka), Марко Саало (Marko Saalo), Весо Варрелла (Veso Varrella) 
і багатьох інших. Власне, у тяжінні до принципів дизайну полягає особливість 
фінського сучасного художнього скла.
Багато художників тісно пов’язані з виробництвом, створюючи зразки для склоза-
водів Фінляндії та інших країн. М. Лаакконен співпрацює з найбільшим виробником 
в Туреччині, М. Ісопахкала – з фабрикою Кросно в Польщі. Цікаво відзначити, що 
в Фінляндію все частіше запрошуються майстри з острова Мурано, в результа-
ті чого італійські прийоми і техніки збагачують палітру фінського скла, зокрема 
помітно посилюючи роль кольору.
Професор Ойва Тойкка належить до найвидатніших постатей фінського дизай-
ну скла. Його культова колекція «Птахи» для фабрики «Ііттала» вперше вийшла 
у світ 1972 р. в образі невеликої «Мухоловки» (1972 р., гутне кольорове скло). 

Хав’єр Ґомес, Іспанія

Сьогодні «Птахи» авторства О. Тойкка можна 
знайти в будинках колекціонерів і поціновувачів 
художнього скла в усьому світі. Художник ство-
рив на підприємстві понад 400 проектів птахів 
упродовж останніх сорока років. 
Кожен об’єкт виконаний у гутній техніці та має 
індивідуальний авторський характер. У багатьох 
зразках митець впроваджує складний внутріш-
ній декор у максимально просту форму. Багата 
колористика асортименту не створює враження 
перевантаження, оскільки кожен окремий об’єкт 
переважно обмежений двома-трьома барвами.  
О. Тойкка не прагне досягнути реалізму в інтерпре-
тації птахів, водночас створюючи дуже характерну 
та індивідуальну пластику. У творчих композиціях 
О. Тойкка працює з оптичним склом, розігруючи в 
складних пластичних об’єктах палітру внутрішнього 
кольорового структурного декору 2. 
Визначною постаттю художнього скла кінця ХХ 
століття є датський митець Фінн Лінґард, який 1986 
р. написав усім друзям художникам з різних країн 
листи з проханням надіслати роботи для створен-
ня першого музею сучасного скла. Таким чином, 
упродовж декількох років геніальному скляреві 
й менеджерові вдалось створити збірку, до якої 
увійшли унікальні авторські композиції художників з 
усього світу (у тому числі й українця  
А. Бокотея). При цьому за запропонованими  
Ф. Лінґардом умовами, роботи залишаються 
власністю авторів і в будь-який момент на їх вимогу 
можуть бути повернуті. Сьогодні колекція Музею 
скла в Ебельтофті налічує понад 1500 екземплярів і 
належить до найбільших і найцінніших у світі. 
Для розміщення музею Фінн Лінґард отримав 
від влади рибальського містечка, історія якого 
ніколи не була пов’язана зі скловиробництвом, 
будинок колишньої припортової митниці. Згодом, 
музей отримав високий патронат датської коро-
лівської сім’ї, а в Ебельтофті почали з’являтись 
майстерні новоприбулих художників-склярів, у 
тому числі й гутні. Так місто, дякуючи ентузіазмо-
ві одного генія, стало меккою для всіх шануваль-
ників сучасного склярства.  
Для шведських заводів «Коста Бода» й «Ор-
рефорс» проектують Бертіл Валліен Ульріка 
Хідман Валліен та ін. Саме на згаданих підпри-
ємствах при виробництві промислових зразків 
часто застосовувались техніки ґрааль та аріель. 
Скляний виріб формується у кінцевому резуль-
таті в гарячому стані з попередньо видутих, 
оброблених і підігрітих заготовок з нанесеним 

Тапіо Вірккала, Фінляндія
Альвар Аалто, Фінляндія
Ойва Тойкка, Фінляндія
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На відміну від ортодоксальності чеської та словацької школи, для американських і 
австралійських художників притаманні новації, використання нетрадиційних технік 
і прийомів. Це розходження закладене і в системі підготовки фахівців у Чехії та 
США. Американські художники бачать своє завдання зробити скло художнім 
медіумом для різних, часом непередбачуваних форм вираження, вдихнути в нього 
свіжу думку, сміливу ідею, при цьому не зводячи роль технічного прийому на той 
самодостатній рівень, як це роблять у Венеції.
Формування поняття міжнародний рух студійного скла завдячуємо американському 
художнику Гарвею Літтлтону (Harvey Littleton) – засновнику сучасного американ-
ського художнього скла, вчителеві таких видатних постатей як Д. Чігулі і  
М. Ліповський, Р. Маркіз, авторові численних скляних об’єктів, які сьогодні на-
лежать до найдорожчих у світових колекціях. Г. Літлтон народився в Корнінгу, в 
місті-резиденції найбільших скловиробничих корпорацій США, до того ж у сім’ї ви-
датного технолого скла. Згідно¬ з батьковою волею, майбутній художник розпочав 
здобувати освіту на фізичному факультеті Мічіганського університету. Проте, вже 
з третього курсу захопився керамікою та скульптурою, відвідуючи курс навчання в 
Кренбрукській академії мистецтв. Після війни та участі у військових діях в Африці, 
Франції та Італії Г. Літтлтон повернувся у США і завершив навчання на факуль-
теті промислового дизайну Мічіганського університету, а згодом отримав ступінь 
магістра на факультеті кераміки Кренбрукської академії у 1951 р. Наступні роки 
художник працював з керамікою, одночасно викладаючи в Університеті Вісконсін. 

Х У Д О Ж Н Є  С К Л О  С Ш А

декором. Така техніка дозволяє отримати чіткий багатошаровий рисунок, вона 
надзвичайно складна у виконанні та вимагає неабиякого досвіду майстра-гутника. 
Шведське художнє скло, на відміну від французького та американського, напов-
нене колористикою і відрізняється відсутністю чітких прямолінійних форм і тради-
ційною міфічною образністю. Ці характерні риси притаманні й авторським творам 
одного з найвідоміших у світі художників Б. Валліена. 

Бертіл Валліен, Швеція

Джош Сімпсон, США

1. Corning Museum of Glass [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.cmog.org

2. Казакова Л. Художественное стекло XX в.: Основные тенденции, ведущие мастера. К проблеме 

мирового студийного движения / Людмила Казакова. – Москва: Пинакотека, 2007. – 272 с. 
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Свою першу ескпериментальну скляну піч Г. Літтлтон збудував у 1959 р. після 
відвідання Європи, зокрема о. Мурано, де із захопленням спостерігав за можли-
востями італійських майстрів обробляти скло у невеликих сімейних гутах. Наступні 
декілька років Г. Літтлтон безрезультатно намагався отримати фінансування 
від університету на створення гутної майстерні. Лише 1962 р. тодішній директор 
Музею мистецтв Толедо запропонував організувати невеликий семінар з гутно-
го скла, виділивши для цього необхідні кошти і невелике приміщення в підвалах 
музею. Власне тут розпочалася співпраця з технологом Домініком Лабіно, який 
допоміг не тільки сформувати конструкцію печі, а й досягнути необхідних для ро-
боти з авторським склом властивостей скломаси. Цей момент в історії сучасного 
мистецтва зафіксований як стартовий пункт міжнародного студійного руху. 
У наступних роках активна і послідовна робота Г. Літтлтона стала результатом 
заснування відділень скла у декількох навчальних закладах, звернення музейних 
кураторів до тематики студійного скла й ініціатива створення колекцій в Музеї 
скла у Корнінгу, Музеї мистецтв Толедо та ін., видавництва монографій, які пер-
шими у мистецтвознавстві обгрунтували поняття студійне скло.  
Звивисті скульптури Гарвея Літтлтона сформовані з багатошарових кольорових 
наборів, де часто кольоровий напівтон накладений на зовнішній шар прозорого 
накладу. Здавалось би, ідеєю створення робіт є приборкання прозорості скла. 
Хоча формально об’єкти надзвичайно прості, майже математична точність їх 
виконання підкреслює майстерність і вправність автора.
Серед перших учнів і послідовників Г. Літтлтона – Дейл Чігулі (Dale Chihuly), один з 
найвідоміших художників-склярів сучасності. Автор здобув визнання насамперед 

Марвін Ліповський, США

завдяки яскравим і грандіозним об’єктам у архітектурі. Найвідоміша з них «Квіти 
Комо» (Fiori di Como) розташована 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 всере-
дину 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 зно-
ву, 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 достойне місце в плеяді піонерів 
студійного руху. У роботах В. Морріса виразно прочитується його захоплення 
доісторичними мотивами та етносом корінних американців. 
Ще одним з перших учнів Г. Літлтона був американський художник Марвін Ліпов-
ський (Marvin Lipofsky), який, до речі, неодноразово брав участь у міжнародних 
симпозіумах гутного скла у Львові (1989, 1992, 1998, 2001). Художник знаний зав-
дяки своїм «квітам», які виконував у традиційний гутний спосіб, формуючи власно-
руч великого розміру кольорові об’єкти, які згодом піддавав холодній обробці.  
М. Ліповський – відомий педагог, який тривалий час викладав у Каліфорнійському 
університеті, Арт-центрі Пілчак, Академії мистецтв Безалель (Ізраїль), Художньому 
інституті Сан Франциско та багато інших навчальних закладах і виховав цілу плея-
ду відомих у світі художників-склярів.

Вільям Морріс, США Джоел Філіп Майєрс, США
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У колекції Музею скла у Львові знаходиться декілька робіт М. Ліповського, з яких 
найцікавішою є виконана 2001 р. композиція «Обережно, скло крихке як життя». 
Художник взяв участь у симпозіумі всього місяць після подій 11 вересня 2001 р. 
в Нью-Йорку. Композиція складається з трьох об’єктів, з яких один – традиційна 
квітка, виконана у притаманному для художника стилі. Інші два нав’язують до веж 
Ворлд Трейд Сентер: прозорі високі вази наповнені битим склом і уламками аме-
риканських прапорців. Символічність та емоційний переказ недвозначно створює 
образ трагічних подій і передає відчуття, які в той час досвідчила американська 
громадськість. 
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 традиційних гутних технік виконання. Тех-
нологічною новизною, яку митець запровадив у мистецтво скла стало використан-
ня будівельного листового скла, яке після формування в муфельній печі, художник 
піддавав гутній обробці («Червона Люміна, спектральний Старфаєр з зеленим», 
1994-1996; «Полотно бронзи», 1976).  
Абстрактні роботи Джоела Філіпа Майєрса (Joel Philip Myers) можна співвід-
носити до певних видів абстрактного живопису. Таке порівняння має право 
на існування, але Д. Чігулі, і Дж. Ф. Майєрс працюють у режимі, який має 
свою власну давню традицію. Вони не імітують живопис, а досліджують 
притаманні склу колористичні можливості. Д. Майєрс виконує складні бага-
тошарові гутні об’єкти, які згодом піддає різноматітній холодній обробці: піс-
коструй, травлення, гравірування. Частково художник використовує заздале-
гідь підготовлені заготовки, які перед накладанням на гарячу банку підігріває. 
Авторський почерк художника – багатство і вишуканість фактур абстрактних 
зображень, досконале відчуття колористики, стриманість форм.     
Відомим американським художником-склярем є Річард Маркіз (Richard Marquis). 
1986 р. Р. Маркіз після закінчення факультету архітектури Каліфорнійського 
університету, де навчався кераміки, поступив на магістерський рівень у май-
стерню скла, створену М. Ліповським. Проте, не маючи достатньо матеріалу для 
навчання новому матеріалу, художник подався на  ґрант програми Фулбрайт і 
отримав фінансування на навчання в майстернях Веніні на о. Мурано. До цього 
його схилив, доречі, інший молодий художник Д. Чігулі, який попередньо скори-
став з аналогічної програми і навчався майстерності в італійських гутників.

Том Патті, СШАРічард Маркіз, США

Найхарактернішими для творчості Р. Маркіза є кольорові чайники, виконані в доволі 
складній технології формування на гуті попередньо підготовлених ф’юзінгових заго-
товок («Дурний чайник №38», 1980). Напрацьована роками віртуозна майстерність 
гутника дозволила художнику власноруч виконувати задумане. 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 декоративними мисами, вико-
наними у спосіб сплавляння маси кольорових ниток до дрібної пластики. Сама 
художниця іменувала цю техніку терміном «filette-de-verre». Декоративні конструк-
ції Т. Зінскі перетинають кордони між технологіями литого та плавленого скла. 
Робота з кольоровою склониткою вимагає надзвичайної точності, відчуття та 
розуміння структури, де сотні тонких різнокольорових склодротів зливаються, 
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 духовного значення в постінду-
стріальному світі. Художник використовує металеві компоненти, які вбудову-
ються у скляні об’єкти, оточують їх, або втираються як металеві порошки. Серія 
композицій «Структури» за стилістикою нав’язують до архітектурних мотивів. 
«Структура 30» (1986) у своїй вертикальності та раціоналістичній, двосторонній 
симетрії справляє враження важкості, яка могла би нав’язувати до класичної 
або футуристичної структури.
До молодшої плеяди художників-склярів, чия активна творча й організаційна 
діяльність припадає на 1990-2019 рр. належать Стівен Пауел, Стівен Едвардс, 

Тутс Зінскі, США Майкл Роджерс, США
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Джош Сімпсон, Майкл Роджерс, Пенні Берк, Робін Касс та багато інших. 
Сьогоденність американського студійного скла, як і в більшості країн світу, де 
художнє склярство займає важливу нішу в мистецтві, наповнена проектами 
інсталяційного характеру і дедалі більше відривається від засадничих принци-
пів і базових позицій, закладених першопочатківцями. Мабуть, надто рано ще 
оцінювати рівень впливу цього явища на загальну картину понад півстолітнього 
процесу становлення студійного скла, але вже зараз можна ствердити, що скло 
стає лише допоміжним медіумом, додатковим матеріалом при реалізації проектів 
новітніх видів мистецтва. Відтак, у певному сенсі втрачається значення первин-
них засад формотворення, технологічної складності та експерименту, виваженої 
пластичної мови, декоративності чи естетичного образу матеріалу.
Одним з найважливіших осередків дослідження світового художнього скла є 
Музей скла у Корнінґу, заснований у 1951 р. з ініціатики Корпорації склозаводів 
(США). Колекція музею складається з понад 4500 об’єктів, датованих від 1500 р. 
до н.е. до сьогодення. Збірка сучасного художнього скла включає твори найвиз-
начніших постатей міжнародного руху студійного скла з усіх кінців світу. В струк-
туру музею входить ряд галерей (сучасної колекції, досліджень подружжя Стра-
усс, Фредеріка Кардера, Бена Хайнемана), Центр інновацій, створений з метою 
ознайомлення глядачів з найновішими досягненнями у склопромисловості; Фонд 
Раков, метою діяльності якого є підтримка творчих ініціатив художників; майстерні 
в різних техніках обробки, де глядачі мають змогу побачити процес і Лабораторія 
скла, де дизайнери різних спеціалізацій працюють над розробкою прототипів і 
концептуальних зразків. Музей скла у Корнінґу – це міжнародна науково-дослідна 
і реставраційна інституція, а також потужний видавничий центр ряду періодиків 

Стівен Пауел, США Говард Бен Тре, США

(«Нью  Ґласс Рев’ю» – видання, присвячене сучасному студійному склу; «Журнал 
дослідження скла», дедикований історії і науковим дослідженням скла, яке виго-
товлялось до 1950 р.), монографій, довідників та інших видань.  
За останні півстоліття інтерес та підтримка американського студійного скла розши-
рюється в геометричній прогресії та триває донині. Навколо Музею скла у Корнінґу 
сформувалась ціла плеяда не тільки художників-практиків, але й науковців, до яких 
належать такі особистості як Марта Декслер Лінн, Тіна Олдноу, Сюзанна Франц, 
Річард Єлл, Вільям Вармус та ін.
Активна творча діяльність художників, послідовників руху студійного скла в 
Америці та Європі неминуче вплинула і на дизайн продукції скловиробників 1960 – 
1970-х рр. 
Особливої уваги серед американських скловиробників заслуговує підприємство 
«Стьюбен Ґласс» (м. Корнінґ). Фірма обрала сферу подарункової продукції ще від 
1947 року, коли президент Г. Трумен від імені народу Сполучених Штатів вручив 
англійській принцесі Єлизаветі весільний подарунок, який виконали художники 
саме цього популярного виробника. 
В асортименті фірми – десятки зразків сувенірної продукції, а деякі з них не 
сходять з виробничої лінії впродовж півстоліття. На підприємстві дотримують-
ся принципу прив’язки конкретного образу до пластичної форми скляного 
виробу. Маркетологи та дизайнери «Стьюбен Ґласс» твердять, що символізм 
певних образів сьогодні не має національних меж і не прив’язаний до кон-
кретних етнокультурних традицій. Наприклад, «Лосось і муха» (Дж. Х’юстон, 
1966 р., кришталь, вільне формування, до скляної брили лосося приклеєна 
ювелірна муха, виконана із 18-каратного золота) є досконалим подарунком 
для завзятого рибалки. «Слон» з піднятим хоботом (Дж. Х’юстон, 1964 р., 
кришталь, вільне формування) у багатьох культурах є символом благополуч-
чя та достатку і вважається вираженням вдячності. Подарунком, який симво-
лізує досягнення, свободу, силу характеру та успіху є, безперечно, «Орел»  
(Д. Доулер, 1996 р., кришталь, лиття у форму, піскоструменева обробка). 

Дейл Чігулі, “Квіти Комо”, готель “Беладжіо”, Лас Вегас, США



м і ж н а р о д н и й ▪ р у х ▪ с т у д і й н о г о ▪ с к л а ▪ 3938 ▪ м і ж н а р о д н и й ▪ р у х ▪ с т у д і й н о г о ▪ с к л а

Х У Д О Ж Н Є  С К Л О  Я П О Н І Ї  Т А  А В С Т Р А Л І Ї

Японське скло займає особливе місце в контексті світового склярства, що 
пояснюється поєднанням яскраво виражених національних рис із європейськи-
ми тенденціями його розвитку. Японські художники зацікавилися склом Європи 
з 1920-х рр. Сатоіші Кошіба (Satoichi Koshiba) знайомився у Франції з технікою 
патдевер і переніс її в Японію. У 1930-х рр. після поїздки в Європу почав пра-
цювати Тошічі Івата (Toshichi Iwata) – піонер сучасного скла в Японії, а в 1940-ві 
рр. почав лідирувати в склі Кіогей Фуджіта (Kiohej Fujita), можна сказати, су-
часний класик декоративної системи скла, заснованої на традиціях японського 
живопису. Але справжній творчий підйом прийшов з початком студійного руху 
в 1970-х роках. Велику роль у цьому процесі відіграв Музей сучасного мисте-
цтва в Хоккайдо, заснований 1977 року. Ще до відкриття музей почав збирати 
колекцію скла. А 1982 року відбулася перша в Японії виставка європейського та 
американського скла (15 країн), що вплинула на хід розвитку мистецтва автор-
ського скла в Японії. Найяскравішим прикладом є творчість К. Фуджіти. Свої 
орнаментальні коробки, шкатулки з кришками він почав створювати від 1973 
р. і вперше представив їх на виставці в Токіо. Відтоді його твори колекціонують 
численні музеї світу.
На японському підприємстві «Сасакі Ґлас» у традиціях японської школи створює 
свої проекти дизайнер Дайсуке Такеучі (Daisuke Takeuchi) («Слон», 1983 р., лиття, 
шліфування; «Миш», 1983 р., лиття, шліфування). Чіткі контурні лінії, виражена 
простота форми, аскетичність образу, мінімальна обробка та відсутність деталей 
вирізняють прозорі об’єкти, які створив японський дизайнер. 

Іншою лінією в асортименті сувенірної продукції «Стьюбен Ґласс» є так звані «охо-
лоджувачі для рук». Невеликі фігурки виконані з кришталю, переважно округлої 
форми, зручно поміщаються в долоні, мають реалістичний характер і водночас 
утилітарне призначення. Не залишається тут поза увагою дизайнерів і симво-
лізм образів. «Ведмідь» (Л. Аткінс, 1990 р., кришталь, лиття у форму) приносить 
щастя, є охоронцем доброго духа, служить відвазі, стабільності й довгому життю. 
«Кролик» (Л. Аткінс, 1988 р., кришталь, лиття у форму) – алегорична фігура, яка 
характеризує моторність і вишуканий сервіс, є символом родючості. 
З поширенням і активним розвитком студійного скла пов’язана також діяльність 
освітніх осередків у великих мистецьких навчальних закладах по всій території 
країни. До найвідоміших у світі освітніх осередків належить Школа художнього 
скла Пільчак поблизу Сіетла, яка упродовж років діяльності стала меккою для 
художників-склярів у світі. Прикметно, що тут гутній майстерності мають змогу 
навчатися всі бажаючі поряд з професійними митцями, які прагнуть удосконали-
ти свій рівень володіння склодувною трубкою. 

Стьюбен Гласс, «Лосось і муха», «Нью-Йорк»

Кіогей Фуджіта, Японія
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До молодшого покоління японських художників зі світовими іменами належить 
Нійоко Ікута. Ще з 80-х рр. ХХ ст. художниця працює в техніці ламінування листо-
вого скла, формуючи спіральні архітектонічні скульптури. 
У Австралії міжнародний студійний рух розпочався дещо пізніше, ніж у США та 
Європі. Серед австралійських художників найвизначнішою постаттю є німець за 
походженням Клаус Моє (Klaus Moje), який заснував і довго очолював майстерню 
художнього скла при Інституті мистецтв Австралійського національного універ-
ситету у м. Канберра. Художник досконало освоїв техніку спікання (ф’юзинг), яку 
часто поєднував у гутних формах, застосовуючи давньогрецький спосіб обробки 
скла, т.зв. мозаїку.
До молодшого покоління австралійських художників належить учень К. Мойє 
Брайян Херст (Brian Hirst). У творчих роботах художника виразно прочитується за-
хоплення традиціями і мистецтвом корінного населення Океанії. Вражає контраст-
ністю форм і фактур поєднання вільноформованого скла з ювелірно декоровани-
ми елементами з дорогоцінних металів. При цьому мистецький твір зберігає образ 
навмисне несиметрично відформованого об’єкта. На відміну від творчих робіт 
К. Моє, де основні стилістичні характеристики підпорядковані принципам деко-
ративності, композиції Б. Херста переповнені ідейним навантаженням, еманують 
етнічними мотивами і образотворчим настроєм.

Міжнародний рух студійного скла був ключовою добою в новітній історії мистецтва 
скла. До початку діяльності цього руху на підприємствах працювали дизайнери, чиї 
проекти на виробництвах виконували невідомі майстри. Рух студійного скла, нато-
мість, призвів до переоцінки ролей двох професій – дизайнера і майстра-гутника, 
спричинивши об’єднання їх в одну – професію художника, автора художнього твору, 
який відтепер буде трактований на тому ж рівні, як робота живописця чи скульптора. 
Ідеологія руху полягала в ліквідації культурної ієрархії між образотворчим мистецтвом 
і декоративно-прикладним мистецтвом, пропагуванні поваги до унікального об’єкта 
ручної роботи. Рух студійного скла спричинив появу нового поняття в сучасному 
мистецтві – образотворчого скла, яке впродовж останніх десятиліть сформувало нові 
мистецькі вартості та набуло якостей жаданого артефакту. Авторські твори піонерів 
студійного руху ґенерували основні критерії валоризації мистецької вартості автор-
ського скла і стали основою приватних і державних колекцій у всьому світі. «Рево-
люція» студійного руху, яка відбулася кілька десятиліть тому в Сполучених Штатах, 
тепер визнана ключовою подією в історії культури та мистецтва.
Незважаючи на спільний вектор розвитку художнього скла в напрямку звільнен-
ня від промислової залежності й прагнення до образності та ідейності, національні 
школи мають чітко виражену ідентичність. На пострадянському просторі художнє 
скло набуло власних 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; україн-
ські митці, натомість, тяжіють до експериментальних і образотворчих властивостей 
мистецького твору.
Водночас, в останні роки у творчості нової плеяди митців щораз помітнішим є 
активне функціонування концептуальних, інтерактивних і мультимедійних рішень 
на межі відсутності техніки, а часто й базового матеріалу. Молоде покоління у 
прагненні бути послідовниками піонерів студійного руху, підтримуючи револю-
ційний дух самого феномена, 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.

Нійоко Ікута, Японія
Клаус Мойє, Австралія
Брайян Херст, Австралія
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М І Ж Н А Р О Д Н О Г О  С Т У Д І Й Н О Г О  Р У Х У

Р. Петрук, «Цілісність», 1998 р.
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О С Е Р Е Д К И  С К Л О В И Р О Б Н И Ц Т В А

З уведенням на головних склозаводах республіки посади художників наприкін-
ці 50-х років ХХ ст. у розвитку декоративного мистецтва України, у тому числі 
й художнього скла, починається якісно новий етап. Це дало можливість за 
порівняно короткий час обновити й розширити асортимент виробів, докорінно 
поліпшити художню й технічну якість усієї скляної продукції та відкрити їй шлях 
до всесоюзних і міжнародних художніх виставок і ярмарків. Власне цей процес 
створив підвалини для розквіту українського художнього скла у наступні періоди.
У цей час Львів, як і Київ, стає провідним центром відродження українського 
художнього скла. 1953 року розпочинається плановий випуск гутних декоратив-
но-ужиткових виробів на базі склоцеху Львівської артілі «Різнопром». У 1956 році 
було організовано цех гутного скла в м. Самбір, а згодом способом вільного 
формування художнє скло виготовляли і на багатьох інших підприємствах Львів-
щини. 1954 року на Львівському склозаводі № 1 побудовано першу горшкову 
піч, у якій вариться кольоровий і безколірний кришталь. 1956 року на підприєм-
стві створено художню лабораторію, у якій працюють випускники мистецьких 
закладів – Є. Мері, В. Руденко, О. Віхарєв, Л. Зайцева (Віхарєва), Р. Шах. Цього 

ж року на заводі відкрили музей. Художники створювали нові форми виробів, 
розробляли оригінальні варіанти декору, застосовуючи оздоблення золотом і 
дзеркальними фарбами. Лише впродовж 1957 року розроблено понад сімдесят 
найменувань виробів, більшість із яких впроваджена в масове виробництво 1.
У 1962 році на базі Львівського склозаводу № 1 створили виробниче об’єднання 
«Райдуга». До нього увійшли п’ять склозаводів Львівської області: Стрийський, 
Самбірський, Пісочанський, Ходовицький та Нестерівський (тепер – м. Жовква). 
1963 року на головному підприємстві було збудовано скловарну піч безперерв-
ної дії для виробництва посуду з кришталю, від 1967 року вперше в СРСР запро-
вадили застосування алмазних кругів для обробки скляних виробів. Наприкінці 
1960-х на фірмі за рік випускали понад 40 млн. одиниць продукції, понад 390 
найменувань. Серійну продукцію успішно реалізували в колишніх союзних респу-
бліках і експортували до багатьох країн світу.
Однією з найпопулярніших форм тиражованих виробів «Райдуги» були набори 
для напоїв: води, молока, компоту, соку, алкоголю тощо. Основою комплектів 
посуду слугують графини, штофи, дзбанки, компотниці, доповнені склянками, 
чарками, чашками, тарілочками, цукерницями, вазочками тощо. У процесі бага-
толітньої творчої праці художники фірми зосередили увагу на проектуванні виро-
бів вишуканого силуету, на високих скляних ніжках – келихів, бокалів, келишків 
з кришталю або ж сульфідно-цинкового скла, багато декорованих грануванням, 
дрібним гравіюванням, матуванням, розписом, накладним склом тощо 2.
До об’єднання у фірму «Райдуга» Стрийський склозавод працював як самостій-
не підприємство. Вироби цього періоду (1960-1961) – вази з напівпрозорого 
кольорового скла, кришталю, креолітового скла, набори для води та молока, 
для квасу, сніданку, попільниці (МЕХП, ЛІМ). Велику групу становлять склянки, 
бокали, чарки, у виготовленні яких використано алмазне гранування та гравію-
вання. Тут також виготовляли туалетні набори – флакони для парфумів і пудре-
ниці, декоровані золоченим орнаментом 2. 
Значної популярності впродовж усього періоду існування «Райдуги» набула 
скляна скульптура малих форм, яку започаткував і провадив В. Гінзбург. Дрібна 
пластика зі склодроту вирізняється м’яким моделюванням, підкреслює осо-
бливі декоративні якості матеріалу – кольору і світла, надає фігуркам особливої 
теплоти, дотепності, легкості. Представлені в колекції роботи виявляють усе 
багатство творчого діапазону митця 2.
Інше підприємство об’єднання «Райдуга» – завод у Самборі, створений на основі 
артілі «Червоний шлях». Над створенням промислових зразків на підприємстві 
працювали майстри заводу В. Юроца, В. Миколишин, П. Філяс, В. Сидор. Про-
дукція вирізнялась яскравістю, багатоколірністю та значною кількістю кольо-
рових наліплень. Часто на Самбірському склозаводі зверталися до тематики 
традиційного фігурного посуду у вигляді ведмедя, півня, риби, оздоблених 
карбованими накладками, наліпленями з використанням кольорової крихти.
У цеху Нестерівського склозаводу ВО «Райдуга» виготовляли бокали, склянки, 
чарки з безколірного товстостінного скла, іноді прикрашені рифленням. Мико-
лаївський склозавод у колекціях львівських музеїв представлений анімалістич-
ною пластикою, часто виконаною із використанням білого креолітового скла.  
У Ходовичах виробляли тонкостінні вироби з безколірного скла, зокрема склян-
ки, чашки, бокали з незначним декоруванням алмазною гранню.
Унаслідок економічних труднощів, відсутності державної політики у сфері 
розвитку художньої промисловості, податкового тиску 1995 року об’єднання 
перестало працювати. На базі головного підприємства створили Акціонерне 
товариство закритого типу (АТЗТ) «Райдуга», власниками якого стали праців-
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ники заводу. Короткотривала активізація діяльності підприємства не врятувала 
ситуації. У наступні роки через високі ціни, заборгованість за газопостачання, 
електроенергію, невиплати заробітної плати АТЗТ оголосило себе банкрутом і 
2000 р. було закрите 1.
На початку 1960-х рр. у творчості художників простежуються зацікавленість 
українським гутним склом XVIII ст. Митці, звертаючись до спадщини, переосмис-
лювали й інтерпретували традиційні принципи формотворення. Художники ак-
тивно використовували способи формування та декорування, що за технологією 
та образним характером відповідали принципам старої української гути.
У 1963 році розпочав діяльність цех гутного скла Львівської експериментальної 
кераміко-скульптурної фабрики (ЛЕКСФ), який згодом став одним з основних 
осередків виробництва гутних скляних виробів у республіці 3. Саме діяльність 
Львівської кераміко-скульптурної фабрики заслуговує особливої уваги. Упро-
довж другої половини ХХ ст. фабрика стала творчо-виробничою базою скуль-
пторів, керамістів і склярів фактично всього СРСР. 
Історія цеху художнього скла фабрики тісно пов’язана з Художнім фондом 
(Худфонд), який був створений 1944 р. при Спілці художників України (СХУ). З 
ініціативи керівників Львівської організації СХУ (Я. Чайки, Д. Крвавича та  
М. Курилича) і фінансової підтримки Худфонду України СХ СРСР 1962 р. було 
створено цех гутного скла. На Львівщині в ці часи збереглося покоління про-
фесійних майстрів-склодувів, які працювали в гутних цехах невеликих артілей, 
завдяки чому і вдалося сформувати колектив цеху ЛКСФ. Із заснуванням на 
фабриці гути, історія виготовлення скловиробів у дрібних артілях на Львівщині 

Майстер Іван Мацієвський у склоцеху ЛЕКСФ, 2004 р.

закінчилася. На фабрику перейшли працювати всі провідні майстри-склодуви: 
Р. Жук, Й. Гулянський, П. Думич, Б. Валько, М. Тарнавський, І. Чабан, О. Гера, 
Е. Голяк, М. Лопушанський, П. Вдович та інші 3.
Водночас, зазнала змін організація виробництва: майстри-склодуви на рів-
ні з художниками-професіоналами отримали можливість виконувати зразки 
для тиражування. Це суттєво вплинуло на характер продукції, формотворчі та 
образні особливості. Спільна праця майстрів та художників над розробленням 
виробничих зразків, освоєння різних технічних і технологічних прийомів сприяло 
збагаченню та розширенню художньо-виражальних засобів. Це запевнило роз-
ширення асортименту, збагачення мистецького навантаження, ідейного змісту 
та декоративної виразності продукції склоцеху львівської фабрики. 
У 80-х роках в УРСР діє кілька десятків склозаводів, на яких виготовляється 
художня продукція. Найбільш відомі серед них – Київський завод художнього 
скла, Львівське виробниче об’єднання «Райдуга», цех гутного скла Львівської 
кераміко-скульптурної фабрики, склозаводи Романівський, Бережанський, Ар-
темівський, Костянтинівський, Попаснянський, Керченський та ін. На підприєм-
ствах застосовуються різноманітні техніки обробки скла й технологічні прийоми, 
зокрема, гранування, гравірування, хімічне травлення, золочення, розпис прозо-
рими фарбами тощо. Широко виготовляють вироби з кольорового півтонового 
скла, а також активно розвивається технологія виготовлення виробів із суль-
фідно-цинкового скла. Хоча найбільшу частину художньої продукції становлять 
скляні та кришталеві пресовані вироби, доволі широко застосовується і гутний 
спосіб, як правило, для виконання унікальних художніх творів 4.

У цеху Бережанського склозаводу, 2007 р.
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Дослідник українського художнього скла С. Мартинюк пише: «У художньому склі 
1970-х – початку 1980-х рр. гутні техніки стають визначальними, відкриваючи 
величезні можливості для пошуків, фантазій, імпровізацій. Традиції «старої гути» 
розвивались у двох напрямках, які тісно поєднувались між собою, – «фоль-
клорно-пластичному» та «декоративно-бароковому». Генеза барокових рис, і 
саме національна специфіка українського бароко, простежується у надмірності 
скульптурно-зображальних форм, у багато прикрашених наліпленнями виробах. 
Головною тенденцією 80-90-х років стало утвердження самостійної ролі творів 
декоративно-прикладного мистецтва в ряді пластичних мистецтв, активно відбу-
вається трансформація предметної форми від утилітарної до суто декоративної, 
посилюється роль об’ємно-просторових виробів у створенні емоційно-образно-
го середовища» 5.
Знаковою подією для формування українського склярства ХХ ст. стало за-
снування кафедри художнього скла у Львівському інституті декоративно-при-
кладного мистецтва, яка до сьогодні залишається єдиною в Україні. Історія 
створення кафедри розпочалася з експерименту, коли в 1961 році було відкри-
те невелике відділення художньої обробки пластмас і скла. У 1963 – 1964 рр. 
завершилось створення кафедри як самостійної структурної одиниці. Утворення 
нового підрозділу відповідало потребам тогочасності й сприяло забезпеченню 
фахівцями створеного в 1963 році на Львівській кераміко-скульптурній фабриці 

експериментального цеху художнього скла. Першим завідувачем кафедри став 
Ф. Ткаченко, а згодом її очолювали А. Соболєв, М. Тарнавський, Б. Галицький, 
А. Бокотей, С. Мартинюк, Б. Васильців, Ф. Черняк та О. Звір.
Для покращення техніко-технологічної підготовки студентів та оволодіння прак-
тичними навиками роботи в матеріалі у 1973р. на базі відділення художнього 
скла було збудовано єдину в Україні навчально-експериментальну скловарну 
піч. Початково була запланована робота чотирьох робочих вікон, з яких лише 
частина була призначена для забезпечення навчального процесу. Решта – 
функціонувала б як повноцінна виробнича одиниця. У 70 – 80-х роках вдалося 
утримати таку конфіґурацію виробництва і напрацювати доволі значну кількість 
тиражних зразків. У різний період тут працювали такі видатні майстри-гутники як 
Я. Мацієвський, Я. Зима, М. Завадовський та ін. 
З 1989 року кафедра бере активну участь в організації міжнародних симпозіумів 
гутного скла. Починаючи з 1992 р. тут відбувались студентські міні-симпозіуми, 
в той час коли основний склад учасників працював на скловиробничих підпри-
ємствах. З 2013 р. натомість навчально-творча майстерня піч стала основною 
базою для роботи світознаних склярів з різних країн. 
До відомих у західному реґіоні виробництв належать Бережанський склозавод 
(Тернопільська обл.) та Щирецький завод «Склоприлад» (Львівська обл.). Ху-
дожники Бережанського підприємства дотримувалися принципу перетворення 
цілком ординарного предмета на декоративний.
Виробництво малотиражних виробів художнього скла в Україні досягнуло найви-
щого розквіту в другій половині минулого століття, причиною чого було постій-
не зростання попиту на малосерійні та унікальні художні твори. Починаючи з 
повоєнного періоду продукцію українських скловиробників реалізовували в усіх 
республіках СРСР, навіть експортували за кордон. Популярними в художньому 
склі цього періоду поступово стають гутні техніки, відкриваючи величезні мож-

Чеський художник Іржі Шугаєк під час роботи у гутному цеху Компанії  
“Галицьке скло”, с. Новий Яр, Львівська обл., 2010 р.

Мечислав Павловський, “Риба”, ЛЕКСФ
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ливості для пошуків, експериментів, фантазій та імпровізацій. Пік відродження 
та розвитку виробництва художнього скла гутним способом припадає на 1970-
1980 рр. і пов’язується насамперед з діяльністю склярів Львівщини, хоча чималу 
увагу виготовленню вільноформованих виробів приділяли митці Київського 
заводу художнього скла, а також інших підприємств республіки. Проте саме у 
Львові вже від кінця 40-х років на невеликих артілях майстри виготовляли за 
старими зразками різні вази, свічники, традиційний посуд анімалістичних форм, 
декоративну скульптуру.
Львівська мистецтвознавець Ф. Петрякова підкреслювала: «На формування 
склярських традицій, на динамізацію їх, загальний поступ, розвиток вплинули 
кілька взаємопов’язаних чинників. Це – створення 1962 р. на Львівській експе-
риментальній кераміко-скульптурній фабриці Художнього фонду України цеху 
гутного скла, де почали працювати віртуози М. Павловський, П. Думич, Б. Валь-
ко, О. Гера, Я. Мацієвський, Р. Жук; організація творчої дільниці Спілки худож-
ників СРСР для здійснення експериментів провідними митцями, що приїжджали 
з різних союзних республік та міст України» 6.
Розквіт українського гутного скла був зумовлений активною експериментальною 
діяльністю багатьох талановитих майстрів-гутників, які працювали у склоцеху 
Львівської кераміко-скульптурної фабрики. У цей період сформувалась плеяда 
авторів сотень впроваджених у виробництво проектів, які, вдаючись до сього-
денної термінології, були видатними проектантами своєї епохи.
Слід також сказати, що багато молодих професійних художників, випускників 
кафедри художнього скла Львівського інституту декоративно-прикладного мис-
тецтва, які потрапляли у своєрідний закритий «клан» досвідчених майстрів-гут-
ників склоцеху ЛЕКСФ, не мали можливості одразу реалізувати власні творчі 
проекти. Проте їх кмітливість і незмінне бажання до творчості призвели до 
певної «комбінації», коли художник проектував тиражний зразок, майстер здавав 
його на художню раду, подаючи як власний, а бригада виконувала авторські 
роботи молодого скляра. 

А. Бокотей, набір для пиття, 1986 р.

І. Чабан, Р. Жук, набір для пиття, 
1986 р.

С. Мартинюк, О. Гера, набір для 
пиття, 1988 р.

Ф. Черняк, тарілка, 1982 р.

А. Бокотей, дзбан, 1974 р. М. Павловський, дзбан, 1976 р.
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О. Гера, «Великий баран», 

ЛЕКСФ, 1971 р.

П. Думич, «Риба», 

ЛЕКСФ, 1973 р.

Бригади більшості майстрів, які були склодувами в цеху ЛЕКСФ, часто працювали з 
професійними художниками, втілюючи в життя упродовж 70-90-х рр. проекти  
А. Бокотея, Б. Галицького, С. Мартинюка, З. Масляк, М. Шимчука, Ф. Черняка та 
ін. Найчастіше художники працювали з О. Герою, Б. Вальком, Р. Жуком, І. Мацієв-
ським, П. Думичем. Проте, траплялись і тандеми майстрів з досвідом. Таку бригаду 
наприкінці 70-х – початку 80-х рр. формували два гутники-віртуози з багаторічним 
стажем Р. Жук і П. Думич, а у другій половині 80-х – початку 90-х – Б. Валько і Р. Жук, 
які у співавторстві виконали кілька сотень зразків, у тому числі й склопосуду. 
Колективна робота в цеху фабрики сприяла перейманню досвіду від старших 
майстрів та обміну ідеями, які згодом удосконалювали індивідуально та впрова-
джували у виробництво. Більшість зразків виконували у співавторстві професій-
ного художника з майстром-гутником, або двох майстрів: наприклад, А. Бокотей 
працював з П. Думичем, Б. Вальком, О. Герою, Р. Жуком, проте найбільшу 
кількість тиражних зразків виконав з бригадою під керівництвом І. Мацієвсько-
го. Взаємопроникнення ідеями та прийомами мало суттєвий вплив на творчість 
тандему авторів і значний прогрес у збагаченні асортименту продукції. 
Упродовж першого десятиліття ХХІ ст. в Україні припинили існування всі великі 
виробники художнього скла. На території нашої країни не працює жодне підпри-
ємство, яке займається виробництвом малотиражної продукції гутним спосо-
бом. Функціонують лише дві фабрики, які силами майстрів з колишньої ЛЕКСФ 
періодично виконують декоративно-ужиткові об’єкти за власними зразками або 
на замовлення (Фірма «Старт» у м. Щирець, Пісочнянський склозавод). 
Останнім підприємством в Україні, на якому весь асортимент продукції виконував-
ся гутним способом, було ТОВ «Компанія «Галицьке скло» у с. Новий Яр Яворів-
ського р-ну, Львівської обл. Упродовж 2009-2011 рр. на підприємстві виготовляли 
продукцію за деякими старими зразками ЛЕКСФ, а також авторськими проектами 
майстрів-гутників і місцевого головного художника В. Швеця. У склад чотирьох 

П. Думич, «Лев», ЛЕКСФ, 1973 р. М. Павловський, «Ведмідь», ЛЕКСФ, 1971 р.
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бригад в різний період входили майстри з ЛЕКСФ: В. Крот, В. Хохлов, В. Крислач, 
Р. Венгриняк, Є. Пилипський, А. Коваль, М. Сипа, С. Адамович, Т. Кіх.  На початку 
2011 р. нову колекцію виробів підготувала група у складі українських художників 
М. Бокотея та К. Ганчак та литовських Р. Пєляцкаса та В. Пауляускаса на основі 
нової для української гути техніки – застосування порошкових барвників. На жаль, 
підприємство, за рішенням власника В. Дем’янюка, припинило роботу влітку 2011 р. 
після перерви на планову реконструкцію і станом на сьогодні сучасно обладнаний 
склоцех перебуває в законсервованому стані.

Р. Пеляцкас, Компанія «Галицьке скло», 2011 р.

В. Пауляускас, Компанія 
«Галицьке скло», 2011 р.

Р. Пеляцкас, Компанія  
«Галицьке скло», 2011 р.

М. Бокотей, Компанія  
«Галицьке скло», 2011 р.
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Українське гутне скло набуло розквіту у другій половині ХХ ст. завдяки співпраці 
майстрів-виконавців і художників-професіоналів, їх взаємного творчого діалогу. 
Взаєморозуміння у творчій співпраці досягалося завдяки вмілому розкриттю 
природи матеріалу та задуму, а роботи кожного художника засвідчують індиві-
дуальне бачення в трактуванні пластики, експериментальних пошуках, творчому 
підході. В асортименті малотиражної гутної продукції фактично всіх українських 
підприємств можна виділити дві основні типологічні групи: декоративний та де-
коративно-ужитковий посуд, анімалістична пластика та скульптура. 
 «Посуд – одна з найдавніших і найбільших морфологічних структур народного 
декоративно-прикладного мистецтва, що складається з п’яти родових відмін: 
господарський, кухонний (для приготування їжі), посуд для столу, посуд для 
транспортування напоїв і страв, сакральний посуд. Виготовляли його з найріз-
номанітніших матеріалів. Більшість форм посуду трималися без змін, так само 
як і приготування традиційних наїдків, протягом багатьох століть. Чимало типів 
посуду стали унікальними творами народного дизайну, витримують усі технічні, 
утилітарні та мистецькі вимоги. Деякі з них без найменшої зміни форми впрова-
джувалися у промислове виробництво» 1.

В. Драчук, кошик, 1985 р. І. Мацієвський, кошик. 1986 р.

О С Н О В Н І  В И Д И  П Р О Д У К Ц І Ї

Ця категорія скловиробів ділиться на наступні підгрупи: вази, декоративні 
кошики, так звані фруктовниці й набори для напоїв. Вироби цього призначен-
ня становили найбільшу частину декоративно-ужиткового посуду, який входив 
у асортимент продукції українських склопідприємств другої половини ХХ ст. 
Об’єкти цього виду продукції мали чи не найбільш ужиткове призначення в кож-
ній домівці. 
Однією з найбільш характерних і притаманних для української гути категорій 
є декоративні та ужиткові вази. Найбільшого розквіту ця група сягнула саме 
в другій половині ХХ ст. і була чи не основним продуктом виробництва. Над 
виконанням зразків гутних ваз різного призначення працювали всі без винятку 
майстри та професійні художники. 
Вази-кошики, які виготовлялись у склоцеху ЛЕКСФ, базувалися на давніх тра-
диціях української гути та якнайкраще зберегли їхній характер формотворення і 
декорування ще з XVII – XIX ст. Декоративно-ужиткова скляна вазочка-кошик в 
історії українського склярства фігурує неодноразово серед продукції гут Га-
личини, Волині, Житомирщини, Київщини та інших реґіонів України, а її зразки 
сьогодні зберігаються у багатьох приватних і державних колекціях.  
За стилістикою, ця категорія виробів мала багате оздоблення прозорими або 
кольоровими наліпленнями. Зрідка чаша була прикрашена внутрішнім кольоро-
вим декором. Зазвичай основу локального кольору було щільно вкрито декора-
тивними наліпленнями різної форми й конфігурації з перекручуваннями, відтягу-
ваннями та надрізами. Ручка кошика часто була декорована квітками-трояндами 
вгорі, або в місцях приєднання до чаші. Інколи квітка прикрашала також саму 
чашу кошика. Незважаючи на те, що ці вироби максимально наділені рисами 
кічу, вазочки-кошики якнайбільше відповідають власне цьому стилю, особливо 
враховуючи те, що в побуті вони використовувалися для цукерок чи печива, або 
красувались у вітринах сервантів. Справжнім майстром цього виду продукції на 
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А. Бокотей, кубок. 1981 р.
Р. Жук, кубок. 1985 р.

ЛЕКСФ вважався О. Гера, у доробку якого кілька 
десятків зразків кошиків з різних років. 
Окремою підгрупою в категорії посуду є ва-
зи-кубки, які в радянській номенклатурі посідали 
особливо важливе місце. Звичайно ж, колористи-
ка у більшості теж була характерного, ідеологічно 
правильного червоного кольору. Фахівцями у цій 
категорії продукції були двоє майстрів, які форму-
вали бригаду впродовж довгих років – Іван Чабан 
і Роман Жук.
Наступна, значна за обсягами категорія склопо-
суду в асортименті склопідприємств – так звані 
фруктовниці. До цієї групи зараховуємо також 
інші за призначенням вироби: попільнички, набори 
для салатів, тарілки. Часто ці форми були допов-
ненням до композиції з вазою, рідше – входили 
в комплект для напоїв. У каталогах асортименту 
склоцеху ЛЕКСФ 1970-1980-х рр. зустрічаються 
зразки фруктовниць, виконані фактично всіма 
майстрами, які в той час працювали на верстаті. 
Авторами або співавторами зразків зазначаються 
також професійні художники – А. Бокотей,  
Б. Галицький, С. Мартинюк, Ф. Черняк та ін. 
Ще одним, проте доволі незначним сегментом 
у асортименті посуду є подарункові, так звані 
весільні фужери, виконані в стилі середньовічного 
венеційського скла. Витончені тонкостінні форми 
чаші, фігурні ніжки, багатий декор із зовнішніми 
наліпленнями, формовані у різній конфігурації – 
усе це майстерно виконане, нагадувало роботу 
віртуозів з Мурано. Часто фужери виконували в 
парі: вищий для молодого,  нижчий для молодої. 
Майстром, який досконало володів венеційською 
технікою і багато експериментував, щоби досягти 
бажаного результату й відкрити незнані техніки, 
був М. Павловський. 
Серед гутної продукції скловиробників другої по-
ловини ХХ ст. вирізняється за тематикою ще одна 
значна група виробів – анімалістична пластика, 
яка переважно має декоративне, але часами й 
утилітарне призначення. В асортименті провідних 
світових виробників художнього скла особливої 
уваги заслуговують зразки американського під-
приємства «Стьюбен Ґласс», французьких «Даум», 
«Лалік» та «Баккара», шведських «Коста Бода» 
та «Оррефорс», італійського «Веніні», фінської 
«Ііттала» та ін. Слідуючи новітнім течіям дизайну, 
іноземні проектанти намагалися у пластиці дотри-
муватись мінімалістичних засобів, часто форму-
ючи образ із цільної брили, уникаючи багатого 
зовнішнього декору та кольорових наліплень. 

Українські виробники художнього скла другої половини ХХ ст. вирізнялися більш 
традиційним підходом до створення такої продукції. В Україні виготовлення 
скляних скульптур малих форм відоме з давніх-давен, однак наприкінці ХІХ ст. 
гутні майстерні занепадають. Лише в радянський період у процесі відроджен-
ня та розвитку виробництва художнього скла способом вільного формування 
з’явилася й скляна дрібна пластика, яка привернула до себе увагу як значне 
мистецьке явище того періоду 2.
Численні зразки анімалістичної пластики були виконані на межі декоративного та 
ужиткового призначення, де найважливіше навантаження ставилося передусім 
на традиційність та образність. Тут слід звернутися до українського гутного скла 
епохи Бароко та згадати скляні фігурні вироби, фігурний посуд, який став ви-
значним явищем скла XVIII – XIX ст. Популярною, з огляду на поєднання функцій 
і пластики, була пляшка-ведмідь. При однаковій послідовності видування вільно 
видуті форми завжди різняться між собою, що зумовлює численні варіанти цієї 
виразної монументальної посудини, яка ось вже три століття залишається улю-
бленим образом-символом українського скла. Захоплення українських гутників 
вільним видуванням і ліпленням стає визначальною рисою українського бароко-
вого скла, яке впливає на його розвиток упродовж століть 3.
У 70-90-х рр. у традиційній гутній техніці (видування, ліплення) виконують скляні 
скульптурні вироби на анімалістичну тематику львівські майстри В. Драчук,  
Я. Мацієвський, О. Гера, М. Павловський та ін. У їхній творчості характерною є 
зацікавленість традиційним українським гугним склом. Митці, звертаючись до 
спадщини, не копіювали «стару гуту», а переосмислювали та інтерпретували 
народні принципи формотворення та особливості художнього строю 3. 
На Київському заводі художнього скла над зразками анімалістичної пластики, 
виконаної гутним способом працював А. Балабін. До найвідоміших і найпопуляр-
ніших проектів художника належать «Павич» (1969 р.) і «Дельфін» (1970 р.). 

А. Балабін, «Дельфін», 1970 р. А. Балабін, «Павич», 1969 р.
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Серед малотиражної продукції гутного цеху Львівської експериментальної 
кераміко-скульптурної фабрики 70-80-х рр. слід згадати проекти анімалістичної 
пластики О. Гери («Червоний птах», 1970 р., безбарвне скло, наліпи з безбарв-
ного і червоного скла, видування, вільне формування;  «Великий баран», 1971 
р., безбарвне скло, наліпи з безбарвного скла, видування, вільне формування), 
Я. Мацієвського («Великий ведмідь», 1971 р., сульфідне біло-сріблясте скло, 
наліпи й ручки-лапи з безбарвного і червоного скла, видування, вільне форму-
вання, ліплення), М. Павловського («Мамонт», 1970 р., фіолетове скло, хобот, 
бивні, вуха та інші наліпи з безбарвного скла, видування, вільне формування; 
«Ведмідь», 1971 р., зелено-синє прозоре скло, наліпи з безбарвного  скла, ви-
дування, вільне формування, ліплення; келих «Червоний птах» із серії «Мрії про 
Венецію», 1973 р., безбарвне скло, елементи у вигляді тонких спіральних ниток 
зі скла молочно-білого кольору, видування, вільне формування), П. Семененка 
(цукерниця «П’ять півників», 1973 р., безбарвне скло, елементи у вигляді дрібних 
плямок зі скла білого, чорного, бузкового кольорів (кольорова крихта), вільне 
формування, ліплення; «Двоголовий ведмідь», 1970 р., безбарвне скло, елемен-
ти у вигляді дрібних плямок зі скла червоного, жовтого, білого, голубого кольо-
рів (кольорова крихта), видування, вільне формування, ліплення).
В анімалістичній пластиці суто декоративного характеру реалізував себе художник 
Василь Драчук, який довго працював майстром, виконавцем своїх власних зраз-
ків. Усі зразки в пошуках нової пластики були творчо-експериментальні за тех-
нікою виготовлення (тягнення, ліплення, декорування). Загалом митець створив 
кілька сотень зразків скульптури малих форм – це «Звірі», «Птахи», «Риби» тощо 4. 
Як і в світовій спадщині, в українській гуті популярними були образи різних 
птахів, кота, ведмедя, лева, дракона, барана, змії, слона, мамонта, риб. До теми 
риб зверталися майстри М. Павловський («Диво-риба», 1970 р., безбарвне скло 

із доповненням у вигляді великих, що перекрива-
ють одна одну плям із синього, зеленого, білого 
скла, плавники з безбарвного скла, видування, 
вільне формування, ліплення), П. Думич («Риба» 
(1973 р., жовто-зелене скло, наліпи з безбарвно-
го скла, видування, вільне формування, кракле, 
повітряні пухирці) та ін.
Характер скляної пластики українських гутників 
вирізняється сміливістю і невимушеністю у трак-
туванні форм, насиченістю декоративних дета-
лей, злагодженістю властивостей і можливостей 
живого скла з образом, що дає відчуття впевне-
ності, внутрішньої сили й правдивості. Ці риси, що 
притаманні саме українському склу, проявляються 
у скульптурності й округлості об’ємів, чудовому 
розумінні естетики видутої форми в її «бокатості», 
характерній для народного розуміння краси 3.
Колористичні вирішення, присутні у тиражованих 
упродовж 1970-90-х рр. на львівських підприєм-
ствах зразках, вирізняються характерною для 
цього періоду стриманістю і відсутністю відкритих 
яскравих барв. Колір став засобом гармонійної 
композиції виробу з урахуванням особливостей 
його форми. Вибір колористичного вирішення і 
виконане на його основі декорування було від-
повідальним етапом в загальному циклі техноло-
гічного процесу виготовлення виробів з гутного 
скла. Колір як один з активних засобів композиції 
при виготовленні та декоруванні скловиробів оби-
рався з урахуванням призначення й умов експлу-
атації, особливостей композиції, форми, фактури 
матеріалу, можливостей палітри кольорів, техніки 
та способу декорування, умов середовища, у 
якому виріб буде використовуватися, психофізіо-
логічних особливостей впливу кольору на люди-
ну. При цьому в окремих зразках зустрічається 
невдало вибраний колір, який значно погіршує 
враження навіть від оригінальної в основі форми 
гутного виробу. 
У комплекс склоцеху ЛЕКСФ входила горшко-
ва піч, де регулярно варили кольорове скло на 
потреби виробництва. Це запевняло організацію 
самодостатнього виробничого циклу, завдяки 
чому колористична гама осцилювала відповідно 
до стилістичних змін і ринкових потреб.  Незва-
жаючи на те, що у склоцеху «Компанії «Галицьке 
скло» також були встановлені горшкові печі, з по-
чатком виконання у 2011 р. так званої литовської 
колекції, варка кольорового скла припинилась, а 
технологічний процес перейшов на використан-
ня закуплених кольорових склопорошків. Це, з 

П. Семененко, “Двоголовий ведмідь”, 1970 р. М. Павловський, “Сова”, 1974 р.
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одного боку, суттєво обмежило свободу змін кольорової палітри виробів, а з 
другого – відкрило можливості впровадження нових рішень завдяки відмінній 
гамі литовського виробника.
Українське гутне скловиробництво кінця ХХ – початку ХХІ ст., динамічний роз-
виток якого пов’язаний зі стрімким поширенням у світі міжнародного студійного 
руху, зазнало суттєвих формальних, технологічних та 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 рр. ХХ ст. 
Українське гутне скло стало розпізнавальним серед поціновувачів декоративно-
го мистецтва на всіх континентах. Безпосередня участь українських художників 
у процесах поширення міжнародного студійного руху, стимулювали ґрунтовні 
зміни у декоративному мистецтві в напрямку зміцнення ролі образотворчого 
навантаження та авторського експерименту. Творча активність піонерів студій-
ного руху, до яких належать у тому числі українські митці А. Бокотей і Ф. Черняк, 
зумовила подальший розвиток світового гутництва, зокрема і в нашій країні. Їхня 
мистецька діяльність сприяла інтеграції українського художнього скла у світове 
мистецтво, формувала національну ідентичність вітчизняного гутництва, закла-
даючи підвалини для виховання наступних поколінь.  
Друга половина ХХ ст. в царині українського художнього скла була періодом 
розквіту й свободи авторської ідеї, розвитку творчого експерименту із самою 
природою матеріалу, яким є гаряче скло. Усвідомлення духовної цінності пред-
метної творчості, ролі та значення виробів зі скла у формуванні предметного 
середовища були головним підсумком цього етапу. 
Якщо в рамках глобального розуміння концепції студійного скла ключовим було 
винесення гути за межі підприємства, специфіка умов творчості українських ху-
дожників полягала в тому, що свої авторські твори вони виконували в умовах за-
водського виробництва, водночас проектуючи зразки для масового тиражування. 
Серед кількох десятків скловиробничих  підприємств, які працювали на території 
Львівщини впродовж кінця ХХ – початку ХХІ ст. і виготовляли гутну продукцію, 
вирізняються два заклади, з якими пов’язана діяльність видатних постатей укра-
їнського художнього скла, а вироби з їх асортименту стали предметом численних 
наукових досліджень вітчизняних мистецтвознавців. Насамперед, це Львівська 
експериментальна кераміко-скульптурна фабрика, у склоцеху якої формувалось 
«обличчя» української гути, виховувались нові покоління українських майстрів-гут-
ників, продовжувалися і розвивалися традиції національного склярства. 
Широкий асортимент гутних виробів ЛЕКСФ не зазнав радикальних змін упро-
довж усього періоду функціонування склоцеху й був проектований на основі 
традиційних форм і способів декорування. Не змінилася також образність, де 
панівне місце надалі займала класична львівська гута, до того ж виконана у тра-
диційній технології видування та декорування. Об’єктивною причиною цього є 
те, що над розробленням зразків працювали переважно не професійні художни-
ки, а майстри-гутники, які переймали фах та традиції з покоління в покоління.
Підприємством, яке можна вважати спадкоємцем традицій гутного цеху ЛЕКСФ 
і на якому основний склад становили колишні фахівці з фабрики, була «Компанія 
«Галицьке скло». Тут не тільки продовжували культивовані впродовж століть 
способи вільного формування і декорування гутного скла, але й були впрова-
джені нові технологічні розв’язання, які вплинули на стилістичні особливості 
тиражованої продукції. 

Колекція гутних виробів 2011 р. з асортименту «Компанії «Галицьке скло» від-
крила нову для українського гутництва технологію декорування з допомогою 
кольорових склопорошків. Це завдячуємо роботі на підприємстві групи литов-
ських фахівців, які працювали впродовж кількох місяців над розробленням но-
вих зразків гутних виробів. Впровадження на підприємстві цієї інноваційної для 
львівського гутництва технології, у свою чергу, внесло корективи і в навчаль-
но-методичне наповнення кафедри художнього скла ЛНАМ. 
Друга половина ХХ ст. – період суттєвих і виразних змін в українському склови-
робництві, доба трансформації ключового напрямку декоративного мистецтва – 
художнього скла. У його контексті яскраво вирізняється специфічна ланка – гутне 
скло, наділене особливо характерними рисами національної самобутності. Прин-
ципово важливу роль у формуванні визначальних ознак українського гутного скла 
цього періоду відіграли відроджені й розвинуті традиційні засоби формотворення.

1 Нариси з історії українського дизайну ХХ століття. НАМУ К. 2012, ст. 127.
2 Сучасне українське художнє скло. Альбом. / Автор – упорядник Ф. С. Петрякова, вступна стаття  

В.А Щербак. – К.: Мистецтво, 1980. – 237 с.
3 Мартинюк С. Давнє скло в Україні / Святослав Мартинюк // Скло України / [ред. кол. Д. М. Олійник 

[та ін.]. – Київ : Світ успіху, 2004. – С. 176 – 196. 
4 Черняк Ф. Львівське гутне скло другої половини ХХ століття. – Львів, 2006. – С. 8–51
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64  ▪ х у д о ж н є ▪ с к л о ▪ у к р а ї н и х у д о ж н є ▪ с к л о ▪ у к р а ї н и ▪ 65

В И З Н А Ч Н І  П О С Т А Т І  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О 

Х У Д О Ж Н Ь О Г О  С К Л А  Д Р У Г О Ї 

П О Л О В И Н И  Х Х  –  П О Ч А Т К У  Х Х І  С Т .

В українському художньому склі другої половини ХХ ст. превалювала тенденція 
до інтерпретації традиційних методів формотворення і декорування. Водночас 
не варто забувати про низку експериментальних пошуків не лише у формо-
творенні, але й у технології, образотворенні та ідейному навантаженні. На цей 
процес безперечний вплив мало активне поширення міжнародного руху студій-
ного скла й безпосередня участь у ньому українських художників.
Андрій Бокотей та Франц Черняк, а згодом і представники молодшого по-
коління – О. Звір, Р. Дмитрик, А. Петровський та інші, упродовж 90-х рр. 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 гутного скла, організованих з ініціативи Американ-
ської асоціації художників склярів (США); скловиробничих підприємств у Чехії 
(«Мозер»), Польщі («Кросно»), Угорщині («Айка»), «Гусь хрустальний» (Росія); 
мистецьких навчальних інституцій «Пільчак» (США), «СЕРФАВ» (Франція).   
У другій половині ХХ ст. українське художнє скло перебувало на стадії розкві-

ту й свободи авторської ідеї, розвитку творчого 
експерименту з матеріалом, технологіями, фор-
мотворенням. Професійні художники, пов’язані з 
підприємствами скловиробничої галузі, водночас 
працювали у двох напрямках – над створенням 
авторських індивідуальних композицій і над про-
ектуванням зразків для масового тиражування. 
Ці дві суттєво відмінні ділянки творчості неминуче 
піддавалися взаємовпливові, завдяки чому асор-
тимент виробів групи малотиражного декора-
тивно-ужиткового скла впродовж 1970-1990 рр. 
значно розширився і змінився. Саме в цей період 
сформувався і утвердився в декоративно-приклад-
ному мистецтві нашої країни важливий напрямок 
– дизайн гутного скла. Безперечно, безпосередній 
вплив на його формування мала діяльність непере-
січних творчих особистостей – це насамперед  
А. Бокотей, Ф. Черняк, І. Аполлонов, А. Балабін,  
Л. Митяєва, О. Гущин, С. Мартинюк, Б. Галицький, 
З. Масляк, М. Павловський, Й. Гулянський  
І. Мацієвський, О. Гера, П. Семененко, П. Думич,  
В. Драчук, Р. Жук, Б. Валько та ін. Саме в ав-
торських зразках цих митців і майстрів-гутників 
проявляються основні тенденції гутного скла, яке 
виготовляли українські підприємства-скловиробни-
ки цього періоду.
Вагому роль у розвитку українського склярства 
відіграли майстри-склодуви, які в різні періоди 
працювали на вітчизняних підприємствах і пере-
давали традиції національної школи гутництва з 
покоління в покоління. Найвизначніші постаті серед 
цієї плеяди склярів пов’язані з діяльністю склоцеху 
Львівської експериментальної кераміко-скульптур-
ної фабрики. Власне завдяки творчій активності та 
високому професіоналізму майстрів, які очолювали 
склодувні бригади, були збережені принципи фор-
мотворення і декорування традиційної української 
гути, впроваджені прогресивні зміни в організацій-
ний і технологічний процес тогочасного скловироб-
ництва і виховані чергові покоління гутників. 
Одним з корифеїв львівської гути та авторів 
багатьох способів декорування ваз був май-
стер-склодув Б. Валько, авторству якого належать 
чи не сотні зразків. Заслужений майстер народної 
творчості Б. Валько працював переважно над 
створенням наборів декоративного посуду. Його 
кубки «Гетьманські» (1972 р., темно-вишневе скло, 
наліпи на ніжках із безбарвного скла, численні по-
вітряні пухирці), «Мерехтіння» (1973 р., голубе скло, 
видування, ліплення), «На свято» (1973 р., синє 
й червоне скло, видування, вільне формування, 
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ліплення) відзначаються виразною монументальні-
стю. Застосовуючи різноманітність технологічних 
прийомів і способів декорування (кракле, металі-
зація і відновлення, змішування кольорів, присипки 
карбідом бору) майстрові вдалось утримати ціліс-
ність і простоту форми, водночас підкреслюючи 
урочистий характер посуду.
Серед ранніх проектів майстра бачимо захоплен-
ня декоруванням тонкою лінійною шпіновкою, яка 
надавала виробам ажурності, стрункості та певною 
мірою нав’язувала до венеційських настроїв. Згодом 
склодув напрацював спосіб декору, який вирізняв 
його проекти – так звана «мармурова фактура», 
досягнута хаотичною та нерегулярної товщини шпі-
новкою з різної фракції кольорової крихти. 
У переліку корифеїв українського гутництва слід 
згадати творчість склодува О. Гери з його есте-
тично витонченими, осмисленими та віртуозно 
виконаними виробами. Серед творів майстра осо-
бливої уваги заслуговують зразки гутного посуду 
(«Дзбан», 1970 р., зелено-трав’янистий півтон, 
прозоре скло, вільне формування, ліплення; ваза 
«Зліт», 1973 р., безбарвне скло, додатки у вигляді 
вертикальних смуг із жовтого та синього скла, 
видування у відкриту форму; набір посуду «Пів-
нічне сяйво», 1971 р., безбарвне скло, видування, 
ліплення, кракле; «Фляга», 1970 р., безбарвне 
скло, плями з червоного скла, вільне формування, 
ліплення). Надзвичайно виразним у цьому контек-
сті є набір «Місячні стежинки» (1972 р., безбарвне 
скло, наліпи у формі спіральних ниток зі скла з ко-
льоровою крихтою, вільне формування), де поряд 
з традиційними формами миси чи вази автором 
впроваджує квадратної форми карафу, овальні 
плесканку та пляшку із втягнутою та склеєною 
серединою за принципом народного куманця. При 
цьому потрібно зазначити, що всі об’єкти в наборі 
вільно формовані, а їхні пропорції дотримані з без-
доганним відчуттям композиції. 
Серед анімалістичної пластики, яку виконав О. Гера, 
вирізняється посудина «Великий баран» (1971 р., 
безбарвне скло, вільне формування, наліпи та 
декорування траплями), де майстер звертається до 
традиційних українських гутних мотивів, своєрідно 
інтерпретуючи на власний спосіб і форму, і декор. 
Індивідуальне переосмислення образу гутник вдало 
демонструє у посудині «Червоний птах» (1970 р., 
безбарвне скло, наліпи з безбарвного і червоного 
скла, видування, вільне формування), яка вирізня-
ється делікатністю і витонченістю форми, доповне-
ної ажурними елементами. «Червоний птах»  

Р. Гудима, В. Білоус, келихи, 

ЛЕКСФ, 1985 р.,1988 р.

О. Гера, «Червоний птах», 1970 р.

О. Гери – це досконалий зразок сучасної інтерпретації традиційних способів фор-
мотворення та звернення до асоціативного трактування анімалістичного мотиву. 
Олексій Гера вважався справжнім майстром виконання декоративних кошиків. 
Склодув для основи часто використовував цільне сульфідно-цинкове або криолі-
тове скло, декороване хаотичною темною шпіновкою різної конфігурації. 
Віртуозною майстерністю вирізняються проекти весільного посуду авторства 
подружжя членів НСХУ, учасників міжнародних симпозіумів гутного скла і чис-
ленних виставок Р. Гудими-Білоус – випускниці ЛДІПДМ (1981 р.) і В. Білоуса 
– провідного майстра-склодува на ЛЕКСФ (1976-2005 рр.), а згодом на кафедрі 
художнього скла ЛНАМ (від 2005 р.), лауреата Обласної премії в галузі культури, 
літератури, архітектури та мистецтва в номінації «Декоративно-ужиткове мисте-
цтво» імені З. Флінти (2003 р.). 
Мистецтвознавець З. Чегусова слушно стверджує: «Лірико-поетичний талант 
Р. Гудими-Білоус усіма своїми гранями розкрився в її декоративно-скульптурних 
композиціях «Цвіт папороті» (1988 р.), «Проліски» (1991 р.), «Мереживо дивних 
казок» (1997 р.), «Пісня березового гаю» (1998 р.), «Дерево пізнання» (2014 р.).  
У мистецькій обдарованості досвідченого гутника В. Білоуса особливо перекону-
ють його скульптурні «Ню», зокрема серія «Пробудження» (2010 р.)» 1.
Вишуканим мінімалізмом внутрішнього декору та насиченістю зовнішньої фактури 
характеризувалася творчість одного з найстарших майстрів-гутників, які форму-
вали підвалини українського гутного скла радянського періоду, Й. Гулянського. 
Метод відтягування, який застосував Й. Гулянський, суттєво вдосконалив інший 
майстер-віртуоз і вірний послідовник галицької школи гутної пластики В. Дра-
чук. У співавторстві з молодшим майстром І. Шуманським були виконані вази з 
різного кольору півтонів (червоний, жовтий, абрикос). Василь Драчук працював і 
над анімалістичною гутною пластикою декоративного характеру. Загалом митець 
створив кілька сотень зразків скульптури малих форм 2.  
Серед цієї плеяди слід також згадати склодува П. Думича – автора серії 
пластики, інтерпретованої на основі зразків традиційного українського гутного 
посуду (скульптура «Риба», 1973 р., жовто-зелене скло, наліпи з безбарвного 
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скла, вільне формування, кракле, повітряні пухирці; скульптура «Лев», 1973 р., 
безбарвне скло, внутрішній наклад зі світло-зеленого скла, наліпи з безбарв-
ного скла, вільне формування.
Проекти ваз майстра-гутника І. Мацієвського вирізняються складністю і майстер-
ністю виконання, пошуком власної авторської інтерпретації традиційних методів 
декорування, прагненням до неповторності та образотворчості. Надзвичайною 
відповідністю пропорцій та елегантністю доволі стриманого й водночас виразно-
го декору характеризується ваза-кошик, авторства І. Мацієвського. Синя чаша 
кошика оздоблена грубими наліпами з кольорової крихти у формі квітів на кожній 
з чотирьох приплюснутих граней. Прозора ручка прикріплена до широко відкритої, 
з відведеними фалдами пелерини. Вінце ручки декороване невеликого розміру ко-
льоровою квіткою. Ця форма з подібним декором виконувалась у різній кольоровій 
конфігурації. Змінам підлягали також декоративні елементи і чаші, і ручки кошика.
Авторську оригінальність демонструє у виконанні декоративно-ужиткових ваз 
львівський художник  І. Онищук. Його вироби комбіновані з двох форм – куле-
подібної основи зазвичай одного кольору та розкритої прозорої тарелі з білою 
сульфідно-цинковою шпіновкою, яка додатково прочесана на окремих зразках. 
Завдяки такому розв’язанню створюється велика можливість формування зразків 
у різній конфігурації. Часто завдяки прозорості та вигнутій структурі тарелі ство-
рюється враження, немов вази окрилені.
Одним з найбільш заслужених для розвитку та відродження традицій гутного 
виробництва є майстер-склодув М. Павловський, який належить до династії гутни-
ків: його дід і батько жили у с. Люберська Гута на Житомирщині та працювали в  
с. Кодри Київської обл. Після війни А. Павловський із сином Мечиславом переїха-
ли до Львова, де працювали на склозаводі.
Перші роботи М. Павловського датовані початком 1950-х років: фігурний по-
суд у вигляді тварин і птахів, людських постатей, вази, графини, штофи, кухлі, 
попільнички, виконані з кольорового чи прозорого скла й декоровані традицій-
ними для української гути засобами – кольоровими скляними нитками, наліп-
леннями, рифленням тощо (карафа «Гарбуз», 1957 р., голубе скло, спіральне 
рифлення; штоф «Осінній», 1968 р., коричневе півтонове скло, вільне форму-
вання, вм’ятини у формі овалів; «Келих», 1972 р., безбарвне скло, вертикальні 
смуги зі скла коричневого й зеленого кольору, видування, ліплення; «Тарілка», 
1976 р., безбарвне скло, додатки у вигляді темно-зеленого скла, численні 
повітряні пухирці, вільне формування).

М. Павловський, фруктівниці, 

ЛЕКСФ, 1986 р.

І.Чабан, кошик, ЛЕКСФ, 1986 р.

І. Онищук, вази, ЛЕКСФ, 1987-1988 рр.
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Віртуозна майстерність М. Павловського особливо яскраво проявляється у 
творчих експериментах із серії «Мрії про Венецію», де гутник досконало виконує 
декорування виробу філігранню і в певному симбіозі поєднує традиційні венецій-
ські техніки з народними українськими (плесканка, 1973 р., безбарвне скло, біла 
венеційська нитка, ліплення, вільне формування; келих «Морський коник», 1973 
р., безбарвне скло, венеційська нитка, вільне формування, ліплення). 
У доробку майстра часто трапляються вироби на анімалістичну тематику (по-
судина «Мамонт», 1970 р., фіолетове й безбарвне скло, вільне формування; 
скульптура «Диво-риба», 1970 р., безбарвне та кольорове скло, вільне форму-
вання, ліплення; скульптура «Сова», 1974 р., безбарвне скло, вільне формування, 
ліплення). М. Павловський, як і більшість львівських майстрів-гутників, неоднора-
зово звертався до інтерпретації традиційних українських штофів у формі тварин 
(посудина «Ведмідь», 1971 р., зелено-синій півтон, продувні наліпи з безбарвного 
скла, вільне формування). 1964 року Мечиславові Павловському, першому серед 
гутників, присвоєно почесне звання «заслужений майстер народної творчості». 
Одним з найбільш помітних майстрів-самородків, які розпочали відродження гут-
ного скла в Україні, вважається П. Семененко. Його фігурний посуд експонувався 
на великих художніх виставках, чи не вперше представляючи на них українське 
радянське скло такого плану. Характерними творами П. Семененка є цукерниця 
«П’ять півників» (1948-1949 рр., безбарвне скло, доповнення у вигляді дрібних 
плямок з білого, чорного, бузкового скла (кольорова крихта), вільне формування, 
ліплення), карафка «Двоголовий ведмідь» (1970 р., безбарвне скло, доповнення 
у вигляді дрібних плямок з червоного, жовтого, білого, голубого кольорів, вільне 
формування, ліплення) та інші твори, виконані в гутній техніці обробки скла.3  
Свій талант у майстерності виконання творчих задумів засвідчив заслужений 
майстер народної творчості М. Тарнавський, який працював у багатьох жанрах – 
анімалістиці, скульптурі, побутовому та декоративному посуді, об’ємно-просторо-
вій композиції, вітражі і т. ін. (дзбан, миска з набору для десерту «Вишневий» (1974 
р.), скло темно-фіолетового кольору, ручки з безбарвного скла, вільне форму-
вання, горизонтальне зарізання; посудина «Барило» (1968 р.), півтонове темно-фі-
олетове скло, наліпи з безбарвного скла, видування, ліплення). Специфіка для 

таких зразків своєрідна – простота їх виконання в тиражуванні при збереженні 
авторського задуму, і в пластиці, і в кольорі. Його відомі твори «Святкова ялинка», 
«Леви» випускалися великими накладами .
Доволі нетрадиційний прийом у декоруванні ваз використав майстер-склодув 
І. Чабан: біла основа вази з сульфідно-цинкового скла декорована зовнішніми 
наліпленнями з кольорової крихти. При цьому наклади виконували на остан-
ній набір у напрямку від набеля до краю, з виразним акцентом на початку. На 
вазі присутній також контраст фактур – основа з ідеальним полиском скла та 
шовковисто-матові кольорові наклади. У цій формі не було необхідності відтя-
гування країв при відмахуванні, оскільки вони самі формувалися відповідно до 
маси кольорових накладів. 
Іван Чабан упродовж десятиліть роботи на ЛЕКСФ вдавався до різних способів 
декорування і постійних пошуків форми. Майстер найчастіше застосовував деко-
рування за допомогою насиченого кольорового внутрішнього декору. 
Беззаперечно, можна стверджувати, що склоцех ЛЕКСФ, де десятиліттями куль-
тивувались традиції українського гутництва, став базою для формування про-
фесійних художників різних поколінь. Більшість художників-склярів, чия активна 
творча діяльність припадає на останні чотири декади, пов’язані або з роботою на 
фабриці, або з виконанням у склоцеху авторських робіт. Серед найвизначніших 
особистостей цієї епохи: А. Бокотей, Ф. Черняк, О. Гущин, А. Балабін, З. Масляк, 
Б. Галицький, В. Гінзбург, С. Мартинюк, О. Звір, С. Кадочніков, А. Петровський, 
О. Принада, А. Гоголь, А. Курило, І. Мацієвський, Р. Дмитрик та ін.  
Випускник кафедри художньої кераміки ЛДІПДМ А. Бокотей, учень Р. Сель-
ського, К. Звіринського, Д. Довбошинського, а згодом – одна з найвидатніших 
постатей сучасного українського мистецтва та світового мистецтва художньо-
го скла розпочав творчий експеримент 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 мето-
ди декорування, формування внутрішнього простору, застосування комбінова-
них технік і формотворчих засобів.

Б. Галицький, набори для пиття, 1979 р., 1986 р.Жук, І. Чабан, набір для пиття, 1987 р. М. Павловський, ваза. 1986 р.
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А. Бокотей, «Тайна вечеря», 2018 р.

А. Бокотей, «Колісниця», 2017 р.

Провідною лінією, квінтесенцією проектного мислення А. Бокотея є образність. 
Матеріалізація ідеї найелементарнішими засобами формотворення, виразне 
підкреслення таких характерних рис матеріалу як прозорість, світлопроникнення, 
специфіка пластики гарячої маси лягли в основу проектів «Імпровізація» (1980 р., 
прозоре скло, скловолокно, вкраплення із сульфідного скла з кришталем, вільне 
формування), декоративні вази «Червоний» (1975 р., червоне скло, ніжки з про-
зорого скла, вільне формування). Унікальність останніх полягає у тому, що ніжки, 
на яких стоїть ваза (саме вирішення для такого типу виробів як ваза було оригі-
нальним та інноваційним) витягнені із загальної маси, тобто з останнього набору. 
Таким чином, без наліплень, з червоної брили вази «виростають» три прозорі ніж-
ки. Цільність і стриманість форми завершується розведеним відкритим горлом, 
яке є досконалою композиційною складовою проекту, разом з гарячо-червоним 
локальним колористичним вирішенням і напруженою силуетною лінією. 
Понад двадцятилітній досвід роботи А. Бокотея в гутному цеху ЛЕКСФ – це 
безперервний процес експериментування з формою, технікою, декором, 
внутрішнім простором, кольором і фактурою. В основі дослідження «Спосіб 
декорування гутних скловиробів спіралевидною ниткою» (1982 р.) лежить оп-
рацювання нової технології декорування, що не вимагає особливих підготовчих 
операцій. Розроблений метод дозволяв розширити можливості декорування 
гутного скла при створенні і унікальних, і серійних виробів. Художник опрацю-
вав спосіб декорування пустотілих скловиробів з нанесенням зображення все-
редині об’єму (1982-1984 рр.). Загалом, у 80-х рр. А. Бокотей розробив цілу 
низку експериментів зі способу декорування цільносформованих (непродутих) 
скловиробів методом виконання об’ємно-просторового зображення всере-
дині об’єкта (серія «Об’єкти в просторі», «Склоскопи» 1983-1985 рр.). Дов-
готривалими експериментами художникові вдалося, всупереч технологічним 

стереотипам, розмістити всередині цільного товстостінного виробу об’єкти з 
різних матеріалів: керамічний торс «Мамай», сталевий дзвоник, галієва кулька, 
вольфрамові нитки. 
Український мистецтвознавець О. Федорук у науково-популярному виданні «Ма-
естро художнього скла Андрій 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 екс-
перименту. А. Бокотей підняв рівень експерименту до висот мистецької образ-
ності» 14. Можемо сміливо стверджувати, що ідейні та пластичні пошуки митця 
стали базисом для формування наступних поколінь львівських митців. 
У творчому доробку А. Бокотея знаходимо кілька десятків зразків декоратив-
но-ужиткових ваз, виконаних для тиражування у склоцеху ЛЕКСФ упродовж 
70-80-х рр. Характеризуючи багатий спектр виробів, виконаних упродовж цього 
періоду, бачимо постійне прагнення митця до експерименту – не лише технологіч-
ного, але й формотворчого. У 70-х роках, на початку роботи А. Бокотея зі склом, 
у формах ваз прочитується також попередній досвід автора з керамікою: при-
земкуваті масивні форми, горловина завужена та згодом розкрита, як у штофах, 
обмежена кольорова гама, експресивний декор. 
Авторські композиції А. Бокотея 1970-1980-х рр. у формах прозорих куль зі 
складним внутрішнім простором, вирішеним виразними експериментальними 
засобами, докорінно змінили сприйняття українського гутного скла як матеріа-
лу, з якого належить створювати лише посудні форми (композиції «Чумацький 
шлях», 1978; «Урочиста», 1979 р.; серія «Об’єкти у просторі», 1983-1984 рр.). 
Скло А. Бокотея, відійшовши від канонів, трансформувалось у скульптурну 
пластику, в якій він розкрився не тільки як талановитий реформатор, але і як 
глибокий мислитель і тонкий спостерігач життя («Проти течії»,1990; «Мовчан-
ня», 1991; серія «Медитації», 1991-1992).
Творчий спадок А. Бокотея, сформований упродовж 1990-2018 рр. можемо 
розглядати у двох напрямках: образотворча об’ємно-просторова пластика й 
декоративні пласти. Перші експерименти з формування скульптурної пластики з 
гарячого пласта художник розпочав наприкінці 80-х років ХХ ст., використовуючи 
інструмент для прокатування вітражного скла, привезений з Прибалтики.  
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Ф. Черняк, «Ню», 2010 р.

У тогочасних скульптурних композиціях прослідковуються мінімалістичний підхід 
до передачі образності і пластики («Сім’я», 1989 р.; «Віз», 1991 р.; «Хрест у про-
сторі», 1991 р.; серія «Сидячі», 1991; «Тайна вечеря», 1991; «Відпочинок», 1992; 
«Двоє», 1993; «Вершник», 1992; «Сон», 1998). 
У серії композицій “Іграшки для дорослих”, виконаних упродовж 1990-2000-х рр. 
незмінно присутній мотив колеса, який символічно нав’язує до кількох образів 
– сонця і початку цивілізації, плину часу і міфологічної Фортуни. «Візочки з міфоло-
гічними і людськими фігурами, іграшкові кулі на колесах – ці образи наче виника-
ють зі світу далекого дитинства, з лабіринту серця художника (Композиції «Забав-
ка для дорослих», 1993 р.; «Венера», 1998; «Фігурка на візку», 1999). Від початку 
на цю серію надихнула давньо-етруська бронзова скульптура у вигляді сонячного 
диска на колісниці, яка колись справила на автора сильне враження». 1

Починаючи з 1981 року, у творчості А. Бокотея постійно присутній творчий 
експеримент з площинними композиціями – декоративними гутними пластами, 
які в інтер’єрному просторі сприймаються як віртуозні абстрактно-живописні 

А. Бокотей, «Викривлена реальність», 2015 р.

композиції. В умовних скляних пейзажах Бокотея, виконаних в авторській техні-
ці,  завжди багато неба, образ якого незмінно сповнений величі. Місяць, сонце, 
гори – улюблені мотиви художника (Пласти «Вечір», 1986; «Пейзаж-88», 1988; 
серії «Краєвиди», 1991; «Краєвиди Гологори», 2001; «Ганчжоуські етюди», 2002). 
У пізніших композиціях 2000 – 2018 років превалює абстрактна образність 
(«Офорт», 2013; «Революція», 2014; «Дерево життя», 2015; «Мікросвіт», 2015; 
«Танець маленьких крокодилів», 2017).
Одним з професійних художників, які виконували зразки для виробництва на 
ЛЕКСФ, був випускник кафедри художньої кераміки ЛДІПДМ (1965 р.), а згодом 
завідувач кафедри художнього скла Б. Галицький. Художник виявив авторські 
новації в декоруванні та формотворенні. До традиційної технології декорування 
кракле художник додав матову фактуру завдяки нанесенню піску на поверхню 
набору. Новим ходом декорування у поєднанні з різними кольорами була серія 
квадратних штофів 5. 
Народний художник України, багатолітній головний художник ЛЕКСФ, професор 
кафедри художнього скла ЛНАМ Ф. Черняк – людина широкого творчого діапа-
зону, в чиїй особі поєдналися знання професійного художника та вміння май-
стра-склодува. Творчий шлях митець розпочав в умовах промислового виробни-
цтва в цеху гутного скла ЛЕКСФ. Від початків роботи цеху Ф. Черняк працював 
у бригаді з виготовлення дрібної пластики. Майстерності склодувного ремесла 
митець вчився безпосередньо у заслуженого майстра народної творчості  
М. Павловського. Пройшовши фахову школу гутника, Ф. Черняк повноцінно влив-
ся в роботу цеху, керуючись прагненням бачити в продукті фабрики не лише ути-
літарне призначення, але й мистецьку вартість. Тому не випадково перші виконані 
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О. Звір, «Я бачу ...», 2016 р. О. Звір, «Ми йдемо.../Куди?», 2016 р.

власноруч зразки виявили образне мислення митця, неординарну організацію 
тектоніки форм. Тогочасні роботи художника в жанрі анімалістичного фігурного 
посуду оригінально розкривали пластичні якості скла через узагальнення фор-
ми. Це підтвердила експозиція серії скульптурних форм «Пташки», яку художник 
репрезентував на міжобласній груповій виставці 1964 р. 6.
Уже в перших проектах зразків для малотиражного виробництва авторства 
Ф. Черняка виразно прослідковується тяжіння до образотворчого первня. Осо-
бливо характерним для тогочасної дизайнерської роботи митця є штофи із серії 
«Маски» (1970 р., безбарвне скло, декороване кракле, наліпи з кольорового скла, 
забарвленого крихтою, видування у форму або вільне формування). 
Від другої половини 70-х рр. відбувається процес становлення нового характеру 
формотворення, який супроводжується активними авторськими експериментами. 
Саме тоді Ф. Черняк починає пошуки нових форм, у яких вивчає можливість удо-
сконалення технічних прийомів обробки скла, прагнучи трансформувати традицій-
ні способи декорування у нові, експериментальні. Підпорядкування технологічних 
принципів змістовому навантаженню твору через вирішення образно-пластичних 
проблем виразно прочитується у малотиражних зразках Ф. Черняка (ваза «Пелю-
стки», 1974 р., медове скло, видування, вільне формування, витягування, хаотич-
не декорування рифленими траплями; таріль «Червоний мак», 1973 р., прозоре 
скло з уведенням червоного).
Творчі експерименти митця, спрямовані на пошук нових способів обробки та 
виявлення індивідуального трактування пластичних якостей скломаси, сприяли 
тому, що 1984 р. Ф. Черняк розробив і запровадив у виробництво на ЛЕКСФ нову 
форму декорування скловиробів на основі відновлення реакцій окислів металів. 
Нанесення на поверхню скловиробу присипок або занурювання гарячої скломаси 
в порошок окису марганцю чи хрому створює ефект різних кольорових відтінків і 
надає поверхні матовості  

Особливо характерним для авторських робіт митця, виконаних упродовж 1990-
х років 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). Комплексний підхід до 
творчості дав можливість Ф. Черняку впродовж роботи на ЛЕКСФ створити понад 
800 зразків для серійного виробництва: вази, дзбанки, штофи, тарелі, свічники, 
декоративна скульптура, яким притаманні чітка функціональність форм, вдале 
поєднання кольорової гами, вишуканість декору й особлива настроєвість. 
Оригінальною стилістикою вирізняються твори учасника і співорганізатора 
усіх міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові, багатолітнього завідувача 
кафедри художнього скла ЛНАМ, доцента Олеся Звіра. Його творчість пред-
ставляє експериментальну течію львівської школи скла з характерним приципо-
вим 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. 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 р.; «Червоне і чорне», «Жовте», «Двоє», 
«Лех», «Дещо», усі – 1999 р.; «Хаос», 2000 р.; «Зустріч», 2009 р.; «Щось», 2014 р.). 
Певної містичної сили надає їм зображення людського “циклопічного” ока – по-
гляд з неосяжного простору на наш 1.
У серії робіт, виконаних упродовж 2016 р. та експонованих на персональній 
виставці в рамках 10 Міжнародного симпозіуму гутного скла О. Звір далекий від 
повторення фольклорних форм. Так, властиву традиційним способам гутного 
формування пластичність форм художник інтерпретує по-своєму: його виробам 
притаманна своєрідна поетичність уподібнення. Як зазначає сам автор, роботи 

О. Звір, «Катастрофа», 1989 р.
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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 під-
креслена декоративність, утримана послідовна колористична гама, прочитується 
спільна ідейна лінія. 
Одною із символічних робіт, яка вирізняється у колекції міжнародних симпозіумів 
гутного скла та неодноразово ілюструвала заходи у межах діяльності симпозіумів 
або Музею скла у Львові, є композиція художника Романа Петрука «Цілісність». 
Чотири вільнодуті форми поєднані в одне ціле грубим льняним шнуром; компо-
зиція 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. Від-
штовхуючись від нарочито грубих утилітарних форм, митець перетворює надмірну 

простоту, лаконізм його засобів виразності на високу художність, наповнюючи 
свої твори особливою теплотою, задушевністю, що так властиві народному примі-
тиву (Композиції із серії «Варваризм»: «Посудини», 1996-1998; «З життя посудин», 
1998; «Портрет», 1999 тощо). Серйозна внутрішня заангажованість на філософ-
ське осмислення теми при відсутності зовнішньої екстравагантності і візуальних 
ефектів виокремлює творчість Р. Петрука у сучасному річищі склопластики» 1. 
Кожного симпозіуму, починаючи від 1992 р. (ще зі студентських часів), бере 
участь львівський художник Роман Дмитрик. «Його композиції позначені глибиною 
поетичного розкриття можливостей скла в найрізноманітніших знаково-асоціа-
тивних проекціях. Внутрішня свобода дозволяє автору, зберігаючи індивідуальний 
творчий почерк знаходити сучасні, чуттєво насичені варіації художньої образності, 
стверджуючи високі естетичні критерії галузі» .
У композиціях художника виразно прочитується його попередній досвід роботи 
майстром-гутником упродовж кількох років на ЛЕКСФ. Мистецтвознавець  
Г. Стельмащук, яка досліджувала творчість художника, стверджує: «Для творчих 
робіт Р. Дмитрика характерні постійні новаторські пошуки, філософське трак-
тування предметного середовища, нестандартні підходи до задумів і реалізації 
мистецьких проектів. За кожною роботою вгадується митець і майстер, один з 
небагатьох, хто здійснює прямий контакт зі стихією скла і вогню, яка скорилася 
його думці, праці і натхненню» 8.
Комбінування матеріалів і виконання композицій з використанням різних технік 
обробки скла свідчить про тяжіння автора до складних форм, що частково зу-
мовлено його роботою з проектуванням інтер’єрів. «Завжди нетривіальні твори Р. 
Дмитрика відрізняються певним раціоналізмом у їхній побудові з точною вивірені-
стю засобів виразності, що, між тим, органічно сполучається з поетичним світо-
відчуттям автора» 1. 
Ще одним художником, який незмінно, починаючи зі студентських часів, бере 
участь у симпозіумах, є член НСХУ, лауреат премії Фонду Володимира Кузя (То-
ронто, Канада), колишній випускник ЛНАМ (1998 р.), а тепер старший викладач 
Академії Андрій Петровський. Художник «вдало використовує свій досвід роботи 
майстра-склодува, здобутий у виробничій майстерні кафедри художнього скла 

Р. Петрук, 2001 р.

Р. Дмитрик, «Метаморфози», 2019 р.
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О. Принада, «Пробудження», 2009 р. А. Курило, «Полювання на рибу», 1999 р.А. Петровський, «Стугна і Красна», 2016 р.

ЛНАМ (1989-1997 рр.). Його самобутні твори, сформовані методом вільного фор-
мування, вражають імпровізаціями, легкістю і невимушеністю силуетів, що дося-
гається 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’єк-
тів (декоративні композиції Вежа життя», 1997 р.; «Доріжка», 1998 р.; «Скіфос», 
2000 р.). Пошуки митця ідуть шляхом модернізації пластичної мови скла поряд з 
використанням усталених у світовій мистецькій практиці класичних пропорцій та 
силуетних ліній античних посудин, зокрема амфори, кратера, киліка, ритона (деко-
ративні посудини «Кратер», 1996 р.; «Кубок Одіссея», 1998 р.; «Міфи», 2000 р.)» 1.
Творчість випускника ЛНАМ (1991 р.), члена Львівської асоціації худож-
ників-вітражистів «Вікно» Андрія Курила відзначається експериментами у 
гутному і вітражному склі, пошуками кольоро-пластичної виразності, образ-
но-художніх можливостей. У 2000-х рр. А. Курило намагається презентувати 
у своїх творах вітраж, як цілком автономний вид мистецтва, незалежний від 
архітектури споруд. Мерехтливі площини його вітражних пластів із контраст-
ними чи м’якими сполученнями кольорів і врівноваженими пропорціями 
відзначаються незвичними за формами та утаємниченими за змістом зобра-
женнями (пласти з серій «Таємничі сфери», 2000-04 рр.; «Народження сфер», 
2000-09 рр.; «Віденський стілець», «Марс», «Полювання на рибу», «Маска 
риби», усі – 1999 рр.; «Скляний страх», 2006 р., «Риба», 2014). Незмінно 
вигадливі композиції А. Курила створені за мотивами уявних космічних світів, 
на основі абстрактних форм біо- і зоопластики 1.

На тлі творів українських склярів в напрямах ліричної і геометричної абстракції ще 
більшої гостроти набуває вічна тема – краса оголеного жіночого тіла, емоційно 
трактована Ігорем Мацієвським – автором лірико-настроєвих жіночих “ню” в гутній 
техніці із застосуванням гальванопластики (декоративні скульптури «Лелі», 1996 р.; 
«Спрагле тіло», 1998 р.; «Спокуса», 1999 р.).  І поряд з ними – вирішений гранично 
узагальнено, вражаючий своєю цнотливістю архаїчний торс Праматері, в якому 
сконцентровано життєдайну силу (декоративна пластика «Мати», 1999 р.) 1.
Працюючи творчо в царині архітектурного та декоративного скла, старший викла-
дач кафедри художнього скла ЛНАМ Орест Принада, намагається знайти 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 інспіраціями О. При-
нади в його камерних декоративних вазах є орнаментика мистецтва Трипілля, а 
також традиційні японські керамічні посудини. Для автора характерний дизайнер-
ський підхід під час вирішення виразної форми кулі з двошарового скла з асоціа-
тивними пейзажними чи орнаментальними образами всередині скляних об’ємів, 
виконаних в авторській техніці (декоративні вази із серій «Трипілля», «Зима», 
«Чорне та біле», «Ландшафти», 1997-2000 рр.)
Примхливі арабески і обтічність скульптурних форм модерну, різкі злами кубізму 
і багатобарвність притаманні творам старшого викладача кафедри художнього 
скла ЛНАМ Олександра Шевченка, вітражі якого виконані в класичній техніці 
Тіффані (декоративні композиції «Портрет», «Поцілунок», «Коник», усі – 1999 р; 
Декоративна лампа, 2000 р.). Діаметрально протилежні їм станково-декоративні 
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О. Шевченко, «Яблуко спокуси», 
2019 р.
О. Янковський, «Тарілка», 2010 р.
О. Личко, А. Винту, Ю. Павельчук, 
«Натюрморт», 2001 р.

І. Зарицький, «Гуцул і Одарка», 1967 р.

вітражі Олега Янковського (вітражна пластика з серії «Кристалічні серця», 2000; 
вітражі «Ілюзія», «Млин», обидва 1998 р.; «Жовто-блакитний», 2005 р.) 1. 
Наприкінці ХХ ст. саме львівські митці почали відроджувати мистецтво вітража.  
У 1999 році у Львові було створено першу українську професійну Асоціацію 
художників-вітражистів “Вікно”, до якої увійшли випускники кафедри худож-
нього скла ЛНАМ О. Янковський (голова Асоціації), А. Винту, І. Гах (мисте-
цтвознавець), А. Курило, О. Личко, Ю. Павельчук, В. Рижанков, І. Тарнавський, 
О. Шевченко. Як відомо, в Україні це єдиний художній колектив, який поставив 
собі за мету продовжувати традиції українського вітража, що беруть початок 
у Західній Україні від ХІV ст. разом із розвитком готичної архітектури. Члени 
Асоціації ставлять собі за мету   відновлення і реставрацію вітражних шедеврів 
корифеїв галицького церковного вітража 1-ої третини ХХ ст. П. Холодного, М. 
Сосенка, Ю. Буцманюка, яких вважають своїми історичними попередниками. 
Разом з тим вони пропонують різноманітні форми існування вітража у сучасній 
архітектурі. Так одним з найоригінальніших проектів, першим в історії сакраль-
ного мистецтва України став вітражний ансамбль, що включає іконостас, за-
престольний образ, вікна-образи у каплиці Св. Георгія у Львові, розроблений 
і виконаний художниками А. Винту, Ю. Павельчуком, О. Личком і В. Рижан-
ковим. Прекрасну адаптованість вітража у сучасному інтер’єрі демонструють 
геометричні та ліричні абстракції О. Янковського; вишукані орнаментально-фі-
гуративні вітражі-картини В. Рижанкова; вітражні затишні світильники у техніці 
Тіффані О. Шевченка та його ж міні-вітражі, що відзначаються експресивною 
кольоро-графікою, де основну роль відіграє рисунок металевих переплетень, 
так званої фолії – мідного дроту 1. 



84  ▪ х у д о ж н є ▪ с к л о ▪ у к р а ї н и х у д о ж н є ▪ с к л о ▪ у к р а ї н и ▪ 85

Л. Митяєва, набір «Червоний», 1972 р. І. Аполлонов, «Тополя», 1975 р. С. Сміян, «Ваза», 1970-ті рр. 

Серед визначних постатей українського мистецтва скла варто згадати худож-
ників, пов’язаних з Київським заводом художнього скла, які творили неодмінну 
складову українського склярства кінця ХХ ст., а також відіграли важливу роль у 
формуванні мистецьких якостей вітчизняного скловиробництва. Їхні вироби зага-
лом відзначаються багатством художніх форм, широтою асортименту, високою 
культурою виконання. При цьому твори кожного з авторів позначені рисами, 
притаманними лише їхнім творчим почеркам. Так, по-особливому виразно звучать 
прогресивні традиції народного мистецтва в переконливо образних наборах Івана 
Зарицького – диптих ваз «Кіновар» (1971 р., темно-червоне скло, доповнення з бі-
лого сульфідного скла, вільне формування); карафа і склянка з набору для лікеру 
(1971 р., безбарвне скло, доповнення зі скла жовтого та бузкового кольору, віль-
не формування); декоративний ансамбль «Зимовий етюд» (1974 р., безбарвне й 
голубе скло, доповнення у вигляді тонких ниток з чорного скла, численні пухирці, 
вільне формування); композиція «Весна» (1982 р., прозоре скло з вкрапленнями 
коричневого та зеленого, гравіювання); набір для лікеру «Гуцул і Одарка» (1967 р., 
жовте скло, червоне скло, наліпи з прозорого та червоного). 
Іван Зарицький понад 20 років працював на посаді головного художника заводу. Осо-
бливістю його творчої манери є лаконізм і чіткість образного строю, що досягається 
вирішенням простих форм, декору, локальністю кольорової гами, а також логічністю 
мислення. Напрямок його мистецьких пошуків ґрунтується на традиціоналізмі, що 
проявилось у зверненні до образів «старої гути». Для митця притаманні стабільність 
обраних тем, прийомів декорування, синхронність розвитку кількох напрямків 9.
Сміливість мистецького експерименту і творчої інтерпретації вирізняє численні ви-
роби Л. Митяєвої: набір для води «Червоний» (1972 р., червоне скло, ніжка з без-
барвного скла, видування, ліплення); набір «Весільний» (голубе скло з додаванням 
нитки з білого сульфідного скла, наліпи з безбарвного скла, вільне формування); 

набір «Полонина» (1970 р., безбарвне скло, доповнення у вигляді горизонталь-
них смуг жовтого, зеленого, синього кольорів, наліпи з безбарвного скла, вільне 
формування); набір декоративних вазах «Ранок» (1980 р., прозоре скло з білою 
склониткою, наклади з сульфідного та зеленого скла у нижній частині виробу). 
Лідія Митяєва вважається засновником київської школи художнього скла, з чиїм 
ім’ям пов’язане відродження гутної традиції на місцевому заводі. У своїй науковій 
праці О. Сом-Сердюкова так характеризує творчість художниці: «Твори Л. Ми-
тяєвої відзначаються міцно вибудуваними формами, яким вона завжди приділяла 
головну увагу. Поступові зміни у творчій манері митця знайшли своє відображення 
у переході від конструктивно-геометричних форм до більш пластичних та баро-
ково-пишних з декоративними наліпленнями, а згодом – до монументалізованої 
трактовки форм, де головним художнім елементом виступала товща маси скла» 9.
Мистецькою досконалістю та витонченістю силуету відзначаються кришталеві й 
скляні набори посуду С. Голембовської: набір для води «Перламутровий» (1971 
р., біле сульфідне скло, наліпи жовто-коричневого кольору, вільне формування); 
набір посуду «Літо» (1975 р., безбарвне скло, доповнення у вигляді прозорих 
червоних плям, видування у форму, ліплення); набір посуду «Курочка ряба» (1975 
р., безбарвне скло, кольорова крихта голубого, білого, оранжевого кольорів, ви-
дування у форму, ліплення на окремих елементах). Певна граціозність у поєднанні 
з виразним гутним декором притаманні всім творам С. Голембовської. 
Авторка важливу увагу приділяла внутрішньому декору, при цьому часто фор-
ма виробів не вирізнялась особливим характером. Виразним у цьому плані є 
набір для десерту «Ягідка» (1975 р.), де складний і вишуканий внутрішній декор 
відповідає сьогоднішнім мінімалістичним тенденціям: вертикальне шпінування 
грубою білою крихтою на прозорій заготовці доповнене плямами з червоного 
скла. Форма дзбанка й склянки залишається доволі класичною, відповідною 
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для цього періоду. Популярними для київського художнього скла є також зов-
нішні наліпи з ненаведеного сульфідно-цинкового скла. 
Монументалізм, масивність форм поєднана зі стриманим декором, класичне 
співвідношення пропорцій і декоративна виразність силуетів – характерні риси 
проектів В. Геншке. Такими є ваза (1975 р., зеленувато-синє скло, ручки світ-
ло-жовті, видування у форму, ліплення; ваза, 1975 р., темно-медове скло, наліпи з 
безбарвного скла, вільне формування). Гутні роботи художника характеризуються 
емоційністю та широкою палітрою образно-асоціативного ряду, розкутістю автор-
ської фантазії та вираженою індивідуальністю. Неодноразово прообразами його 
виробів були природні об’єкти. В останніх роботах художника прослідковується 
тяжіння до пошуків чистої форми та аскетично-стриманих кольорових вирішень 9.
Характерні ознаки київської школи мають також вироби В. Затинайка, А. Зельдич, 
В. Погребного. Ще один художник київського заводу О. Гущин створив низку 
робіт в індивідуальній манері наприкінці 1960-х рр. У його творах вдало поєднані 
відчуття стародавньої національної історії та тогочасне конструктивне мислення. 
Прикметними рисами творчості С. Сміян є пошуки гармонії форми, стриманість у 
виборі художніх засобів, тяжіння до класичної традиції, тонка емоційність, пошук 
симбіозу декоративних форм у межах природного середовища. Художниця відда-
вала перевагу гутним технікам обробки скла та кришталю, пошукам пластичних 
вирішень у серії декоративних ваз, виконаних упродовж 1976-1997 рр. на Київ-
ському заводі художнього скла.
Певну новизну в тогочасну українську скляну пластику вніс художник Київського 
заводу художнього скла І. Аполлонов. Привертають увагу його сервіз «Святко-
вий» (1976 р., оранжево-червоне скло, наліпи з безбарвного скла, видування, 
ліплення); скульптура «Дерево» (1973 р., безбарвне кришталеве скло, видуван-
ня, ліплення); скульптура «Звір» (1973 р., безбарвне кришталеве скло, виду-
вання, ліплення, алмазне гранування); штофи із серії «Веселка» (1976 р., скло 

А. Балабін, «Українські байки», 1991 р. І. Аполлонов, «Листя», 1982 р.

синього та червоного кольорів, наліпи з прозорого скла, вільне формування). 
1964 року І. Аполлонов створив оригінальну скульптурну композицію з кришта-
лю «Садок вишневий коло хати», якою розпочав своєрідну серію скульптур-
но-об’ємних декоративних творів. У подібному характері художник створив де-
коративно-пластичні композиції «Торси», «Вітрильники», «Декоративний ефект», 
«Тополя», набір ваз «Листя», «Сінокос», «Вітер» та ін.
Талановитим українським майстром скляних скульптурних виробів був ки-
ївський художник А. Балабін. За роки цілеспрямованої напруженої роботи 
митець створив чималу галерею зразків скульптури малих форм. Його доро-
бок складають загалом фольклорно-анімалістичні твори: «Дракон» (1969 р., 
кольорове скло, вільне формування, ліплення); «Дельфін» (1970 р., безбарвне 
скло, вільне формування, рифлення, ліплення); «Павич»  (1969 р., кольорове 
скло, вільне формування, ліплення); «Лама» (1970 р., безбарвне скло, видуван-
ня, вільне формування, рифлення, ліплення; «Сороконіжка», 1969 р., зелене 
скло, видування, вільне формування) та ін. 
У проектах А. Балабіна виразно прочитується акумульований досвід світової шко-
ли склопластики, поєднаний з українськими традиціями гутництва. Водночас його 
творчий метод значно відрізняється від прийомів інших майстрів-гутників. Для 
художника першочерговим у постановці завдання є образ, натомість пластичне 
вирішення є лише інструментом його переказу. 
Наприкінці 1960-х – початку 1970-х рр. на підприємстві, де працював А. Балабін, 
освоїли виробництво з сульфід-цинкового скла та активно впроваджували техно-
логії варіння кольорового. Сульфідне скло через специфіку оптичних, колористич-
них і технологічних якостей відкрило нові можливості художникам, звільнило їхню 
свідомість від звичного погляду на образність і декоративність. Новий матеріал 
вимагав сміливості поводження з ним, виявлення притаманних тільки йому специ-
фічних засобів вираження 9.
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Проте з часом скло як дешевий матеріал, що потребує трудомісткої обробки, на 
думку керівництва заводу, було збитковим, з чим і пов’язане поступове переорі-
єнтування виробництва на випуск кришталю. На цей період творчості художника 
припадають твори «Баклани», або «Розмова» (1975 р., безбарвне кришталеве 
скло, видування, вільне формування), «Слон» (1974 р., безбарвне кришталеве та 
сульфідне скло, видування, вільне формування, ліплення, дрібні повітряні пухирці), 
скульптурна композиція «Птаха» (1975 р., безбарвне кришталеве скло, доповнен-
ня у вигляді тонких ниток зі скла чорного кольору, вільне формування, видування) 
та ін. Бездоганне володіння ремеслом гутника, висока культура виконання, здат-
ність до образного трактування, тяжіння до експериментів є складовими яскравої 
мистецької постаті А. Балабіна.
Однією з найвідоміших композицій художника є «Українські байки» (1991 р.). 
Віртуозно виконані елементи композиції у формі зав’язаних мішечків з уміщеними 
всередині фігурками чортика та козака, виконані з медового та прозорого скла. 
Ще один елемент композиції – карафка зі скляним корком, увінчаним медовим 
півником. У композиції виразно прочитується не тільки український народний 
мотив, але й традиції класичної української гути, коли часто посудини для напоїв 
декорувались півниками, або всередину, на дно карафи чи дзбанка вводили дрібні 
об’єкти (найчастіше хрестики).
До плеяди художників, чия діяльність формує обличчя сучасного українсько-
го склярства належить київський митець, випускник кафедри художнього 

С. Кадочніков, «Риби», 
2019 р.

скла Львівського інституту декоративно-прикладного 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, трав-
лення. Тривалий час С. Кадочніков 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 поєднання матеріалів (металу, скла, каменю) та різних технік (гута, 
холодна обробка, гравіювання). Художник є постійним учасником львівських 
сиппозіумів, починаючи з 1990-х років.
Прикметні особливості українського склярства, які визначають його характерні 
риси, зумовили своєю діяльністю корифеї вітчизняного художнього скла –  
А. Бокотей, Ф. Черняк, І. Аполлонов, А. Балабін, Л. Митяєва, О. Гущин,  
С. Мартинюк, Б. Галицький, З.  Масляк, М. Павловський, П. Семененко,  
Й. Гулянський, І. Мацієвський, О. Гера, П. Думич, В. Драчук та ін. У їхніх 
зразках у прямій чи опосередкованій формі знайшли прояви основні тенденції 
проектування продукції українських підприємств-виробників гутного скла.
Незважаючи на те, що більшість українських художників-професіоналів на-
вчалися на єдиній в Україні профільній кафедрі у Львівському державному 
інституті декоративно-прикладного мистецтва, а також на об’єктивно обмежені 
можливості технології вільного формування скла, київська та львівська школи 
характеризувалися суттєвими відмінностями. Якщо київські художники тяжіють 
до простих аскетичних форм з мінімальним декором, наближеним до технік 
холодної обробки скла, півтонової кольорової гами, то у творах львівських 
художників виразно простежуються характерні риси розвиненої на теренах 
Галичини впродовж століть народної гутної пластики – багатство зовнішнього 
декору, розмаїття кольорової гами, свобода вільного формування та, насампе-
ред – традиційність формотворення. 
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Історія одного з найяскравіших явищ у культурно-мистецькому просторі України 
– міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові – розпочалася 1989 р. завдяки 
ініціативі А. Бокотея, одного з піонерів міжнародного студійного руху на пост-
соціалістичному просторі. Міжнародні симпозіуми гутного скла відбуваються у 
Львові кожні три роки. Від 1989-го до 2019 рр. участь у заходах взяли понад 
350 художників, мистецтвознавців, власників галерей та працівників музеїв із 32 
країн. Кожен художник, учасник симпозіуму, має змогу працювати біля гутних 
печей з бригадою висококваліфікованих майстрів-гутників. За результатами ро-
боти відбувається виставка, а експоновані твори залишаються в дарунок місту. 
Сьогодні унікальна колекція зібраних композицій налічує понад 450 одиниць і 
зберігається у фондах Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицько-
го та Музею скла. Метою організаторів є створення музею з постійно діючою 
експозицією, а відтак – можливість експонувати у майбутньому повну колекцію 
результатів симпозіумів.
Безперечно, найбільш вимірним результатом діяльності цього мистецького фо-
руму є унікальна колекція авторських творів, зібраних упродовж тридцяти років. 
Колекція є віддзеркаленням різноманіття авторських ідей, образів, технічних 
прийомів, національних шкіл і підходів до трактування матеріалу. Аналізуючи 

Стівен Пауел (США) та Андрій Бокотей з майстрами і персоналом склоцеху ЛЕКСФ, 1995 р.

1 9 8 9  –  2 0 1 9

творчість учасників усіх симпозіумів, виразно прослідковується і зміна напряму 
розвитку світового мистецтва скла. Декоративний підхід до композиційного 
рішення у 1980-х – 1990-х рр. плавно перейшов у образне навантаження, появу 
інсталяції на зламі тисячоліть. Останні симпозіуми 2016 – 2019 рр., натомість, 
демонструють у творчості вже чергового покоління митців активне функціону-
вання концептуальних, інтерактивних і мультимедійних рішень на межі відсутно-
сті техніки, а часто й базового матеріалу.
У світі функціонує лише кілька музеїв скла, у фондах яких зберігаються роботи 
таких відомих художників як Е. Ейш, Т. Зельнер (Німеччина), Е. Лейбовіц (Бель-
гія), І. Шугаєк (Чехія), М. Ліповський, С.  Пауел, М. Роджерс, М. Екстранд (США), 
Е. Ван Дійк (Нідерланди), Н. Морен, Я. Зорічак (Франція), Ф. Ібрагімов, Л. Саве-
льєва (Росія), М. Мерікалліо (Фінляндія) 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 зна-
чення 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 худож-
ники можуть довільно використовувати час і підбирати необхідне обладнання на 
реалізацію завчасно запроектованих авторських творів. Експромт і потреба змі-
нювати 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. 
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Від 1989 р. участь у тоді ще всесоюзному симпозіумі брали І. Шугаєк (Чехія),  
М. Ліповський (США), М. Мерікалліо (Фінляндія), Я. Єґенєйш (Угорщина). Уже 
на наступному симпозіумі, 1992 р., який був у повному значенні міжнародним, 
участь брала делегація американської Асоціації художників-склярів у складі 
тодішнього президента С. Ді Едвардса, його заступників Дж. Сімпсона та  
Т. Сано, іспанського митця Х. Ґомеса. Цей візит став початком тісної співпраці 
з Асоціацією, постійної участі її членів у наступних симпозіумах у Львові, а та-
кож появи публікацій на українську тематику в альманасі «ҐАС Ньюз», матеріа-
лах наукових конференцій.
Окрім художників-практиків кожного разу в симпозіумі беруть участь гості – 
мистецтвознавці, арт-критики та менеджери, представники освітніх і музейних 
закладів. Ця важлива категорія учасників упродовж існування львівського фору-
му сприяє його популяризації в Україні та за її межами, дозволяє нав’язати плідні 
контакти та залучати нові імена до складу учасників наступних зустрічей.  
Практична частина, тобто безпосередня робота художників біля печей, завж-
ди 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 закриття ЛЕКСФ, наступний симпозіум приймав Бережанський 
склозавод, 2010-го р. робота велася на базі ТОВ «Компанія «Галицьке скло», а 
2013-го, 2016-го і 2019-го рр. – у навчально-виробничій майстерні кафедри ху-
дожнього скла ЛНАМ. Це, насамперед, підкреслює освітню складову програми 
симпозіуму та вплив на розвиток львівської школи художнього скла.
Враховуючи критичну ситуацію, яка склалась у скловиробництві на Львівщині та 
відсутність виробничої бази (Бережанський склозавод закрився 2008 р., «Ком-
панія «Галицьке скло» – 2011 р.), організатори 9-го Міжнародного симпозіуму 

Джош Сімпсон, США, 1992 р.Мікко Мерікалліо, Фінляндія, 1992 р.

гутного скла прийняли рішення про зміну концепції проведення заходу й нада-
ли 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 допов-
нилась роботами художників, виконаними в техніці спікання (А. Мункевіца, Лат-
вія), литва (Р. Емерінгер, Люксембург), обробки водним струменем (С. Брюже, 
Латвія), холодної обробки та розпису (Н. Горохова, Росія), оптичного скла  
(Д. Ґайзен, Швейцарія). 
У 10 Міжнародному симпозіумі, 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 цього симпозіуму були представ-
ники 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 симпозі-
умів у 1992 та 1995 рр.
Варто звернути увагу на певні технічні прийоми, застосовані художниками, в 
експонованих на підсумковій виставці результатів роботи 10 Міжнародного сим-
позіуму гутного скла у 2016 р. Р. Крюкас (Литва) для зовнішнього декорування 
використав т. зв. склобій – залишки прозорого скла, які відрізаються під час деко-
рування 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 наз-
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Фідаїль Ібрагімов, Росія, 
2010 р.

Ян Зорічак, Франція, 1995 р.

Марвін Ліповський, США, 
2001 р.

вою «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 виконан-
ня об’ємно-просторової пластики професор ка-
федри 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 лег-
ко 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 тех-
нікою тихого видування, проте формою слугував 
не традиційні гіпс чи дерево, а високотемпе-
ратурний ізоляційний матеріал, який частіше 
використовується у техніці спікання. Потрібно 
зазначити, що зображення – тут портрет чолові-
ка 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» вико-
наний у техніці спікання та склеювання. Основу 
композиції становлять сплавлена венеційська нитка, 
сформована з чорного, білого та прозорого скла. 
Внутрішня площина, сформована зі сплавленої ра-
зом склонитки, обрамлена білим і чорним склом. 
К. Сінтес (Франція) до простих прозорих виду-
тих форм, які символізують львівську бруківку, 
додала власноруч виконані з тканини, ниток і 
аксесуарів для шиття вбрання на гілочках дере-
ва, встромлених у композицію під назвою «І під 
бруківкою є життя».
Доволі дотепно у процесі виконання виглядала 
робота російської художниці С. Фьодорової. Кольо-
рові вільноформовані банки вдувались у своєрідні 
«білі сорочки» з термотривкої тканини. Експоно-
ваний результат мав довільну форму з вишуканою 
зовнішньою фактурою тканини і напівматовою 
поверхнею. Ті елементи, які впродовж відпалу тріс-
нули, були зашліфовані по периметру натуральної 
тріщини та додані до композиції «Переродження». 
Традиційним для художника аскетизмом і глиби-
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ною 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 худож-
нього скла» у Галереї ЛНАМ; І. Аудере (Латвія) створила композицію «Віртуаль-
не 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 «#антро-
поцен» символізувала епоху, в якій ми живемо, а все, що нас оточує, – це скло, 
дерево, метал, пісок і пластик. Скляний елемент художника з Польщі техноло-
гічно 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.
Заключна виставка за результатами роботи 11 Міжнароднодого симпозіуму гут-
ного скла у Львові, традиційно вже вдесяте презентована в експозиційних залах 

Національного музею ім. А. Шептицького, розкрила широкий спектр ідейних 
знахідок і технологічних підходів, виразність національних шкіл і, насамперед, 
потребу в розумінні новаторських рішень, які все впевненіше інтеґруються в 
сучасне художнє склярство. 
Молоде покоління митців у прагненні бути послідовниками піонерів студійно-
го руху, підтримуючи революційний дух самого феномена, вдаються до ча-
сто контроверсійних розв’язань, де базові ознаки традиційного мистецького 
твору – форма, колористика, технологія, декоративність і естетика – відіграють 
найменшу роль, або й зовсім відсутні. 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 зафіксовано на 
відео, а відвідувачі експозиції повинні з допомогою попередньо встановленої на 
мобільному пристрої програми, переглянути ролик з виконання кожного об’єкта, 
наводячи камеру на виставлений поруч графічний код. З одного боку – робота 
автора композиції обмежена до ідеї та її орґанізації, а не практичного виконання 
скляного об’єкта. З іншого – ілюстровано питання, яке породжує дискусії деся-
тиліттями – роботи більшості художників у матеріалі виконують майстри-гутники, 
а не самі митці. Відірвані від концепції роботи – деформовані об’єкти з прозо-
рого скла – не наділені жодною естетичною, мистецькою чи іншою вартістю, 
окрім хіба емоційної прив’язаності самих виконавців, «склярів-новачків». Єдине 
переконливе нововведення, яке не піддається критиці – це такий популярний 

Ян Зорічак, Франція, 1992 р.Марк Екстранд, США, 1998 р.
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останнім часом інтерактив, до якого апелюють сучасні музеєзнавці та куратори 
арт-проектів. 
Наступна концептуальна композиція, проте вже наділена не тільки змістом, а й 
формою – робота японського митця, постійного учасника симпозіумів у Льво-
ві Казуші Накади «Symvolika «L»». Серія гутних, наближених до реалістичних 
об’єктів – ракета, телефонна трубка, свинка-копилка, 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. З його досвідом ми 
мали змогу ознайомитися на конференції в рамках симпозіуму 2016 р.
Вкотре своєю неординарністю та творчою харизмою порадували глядачів 
американські художники Анґус Пауерс і Джеймс Роннер. Цього разу авторська 
концепція лежала в перформативній площині: Дж. Роннер виконував роботу біля 
печі у надутому червоному костюмі, а згодом у ньому ж пройшовся вулицями 
міста. Процес було зафіксовано на камеру, а відеоматеріал також доповнив 
експоновану роботу. 
Тож схоже, що саме час розпочинати змістовну дискусію в науковому просторі 
про утвердження нового напрямку в студійному склярстві, який лежить на межі 
традиційного розуміння мистецького об’єкта з художнього скла й актуальних 
мистецьких практик. Водночас, потрібно розуміти, що вдаючись до інсталяції, ві-

Світлана Фьодорова, Росія, «Переродження», 2016 р.

Анда Мункевіца, 
Латвія, «Моя муза 
в теплі, моя муза 
в світлі місяця», 
2016 р.

Марк Екстранд, 
США, Без назви, 
2016 р.

Казуші Накада, 
Японія, «Тарілка 
Дарії», 2016 р.
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Ігор Мацієвський, Україна, «Непере-
можна воля до перемоги», 2019 р.

Евеліна Тринцолин, Україна. «Одноріг», 
2019 р.

део-арту, перфомансу чи інших активностей, автори позиціонують свої мистець-
кі результати у ділянці художнього скла. Повертаючись до класичних авторських 
композицій, варто відзначити твори декількох авторів. Вперше українському 
глядачеві розкрилась творчість ісландської досвідченої художниці Сіґрун Олаф 
Ейнарсдоттір. Доведена мисткинею до досконалості технологія нанесення попе-
редньо підготовленого рисунка зі склопорошків, закладена в основу композицій 
«Метро Токіо», «Вгорі в повітрі» і «Так добре». Готові роботи після опічка піддава-
лись гравіюванню і розпису, а деякі відпалу з використанням керамічних кальок. 
До того ж, не можна не підкреслити впевненість, легкість і ґраціозність, з якою 
літня жінка власноруч виконувала роботи зі склодувною трубкою в руках. 
Умови участі в цьогорічному заході зобов’язували учасників до представлення 
на виставці привезеної роботи, виконаної в лаштунках майстерень. Вже вдруге 
організатори симпозіуму вдаються до такого кроку, оскільки це суттєво вирі-
шує проблему якості робіт у колекції Музею скла і надає можливість формувати 
фонди з довершених робіт. До найцікавіших творів належать композиції наших 
литовських друзів Реміґіюса Крюкаса («Той, що котиться у світлі місяця»), Індре 
Стульґайте («Одна з планет Маленького принца»). Твори подружжя традиційно 
вражають чистотою оптики, асоціативним формовираженням і колористичним 
аскетизмом. Роботи попередньо експонувались у рамках виставкового проек-
ту «Балтійське скло: діалог вітру з дощем» у Національному музеї українського 
народного декоративного мистецтва в Києві.
Робота під назвою «Провітрювання» росіянки Марії Усової, яка вперше відвідала 
Львів, виконана в техніці спікання в складній порожнистій формі, засипаній скля-
ною крихтою. Об’єкт захоплює ажурністю і світлопроникненням, а його немала 

Івета Бренце, Латвія, «Паростки», 2016 р.
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Паулюс Райніс, Литва, 2019 р.

Івета Бренце, Латвія, 2013 р.

вага ніяк не корелюється з візуальним легким 
образом. Новоспечений співробітник Музею скла 
у Корнінґу Дж. Роннер, який на цей раз презенту-
вав роботу в «класичному виконанні» (Без назви), 
скопмонував об’єкт з елементів готового посуду, 
іронічно концентруючи увагу на центральному 
об’єкті – висушеному лимоні з увіткнутими навуш-
никами.
Надзвичайно важливою складовою інституцій-
ного розвитку симпозіумів є поновлення складу 
й розширення географії учасників. Враховуючи 
багатолітню історію діяльності заходу, художни-
ків, які брали участь у першому форумі стає все 
менше. На жаль, учасників симпозіуму 1989 р. 
в останньому 11-му симпозіумі окрім українців 
А.Бокотея та О.Звіра не було, проте надзвичайну 
приємність і честь справив своєю присутністю 
видатний митець сучасності Ян Зорічак, який 
брав участь у 1992 та 1995 рр. До переліку країн, 
художники з яких репрезентують національні 
школи в колекції симпозіуму, долучилися Азер-
байджан (Алікрам Зекієв, випускник кафедри 
кераміки ЛНАМ), Ісландія (Сіґрун Олаф Ейнар-
сдоттір) і Швейцарія (Денісе Ґайзен). Водночас, 
перелік учасників львівських симпозіумів збага-
тився новими іменами (окрім перелічених вище): 
багатолітній завідувач кафедри художнього скла 
Вроцлавської академії мистецтв ім. Е. Ґепперта 
Маріуш Лабінський і випускниця кафедри графіки 
цього навчального закладу Мая Зброжек (Поль-
ща); старший викладач Санкт-Петербурзької 
державної художньо-промислової академії  
ім. А. Штіґліца Марія Усова (Росія), професор 
кафедри художнього скла Анадольського Універ-
ситету в м. Ескішехір Екрем Кула (Туреччина) та 
гутники-віртуози, чия робота біля печі перехоплю-
вала дух у глядачів Петр Кухта і Лукаш Петр (Чехія).  
Участь у міжнародних симпозіумах гутного скла у 
Львові взяло кілька десятків українських художни-
ків, серед яких відомі постаті – А. Бокотей,  
Ф. Черняк, А. Балабін, І. Аполлонов, Р. Петрук, В. 
Ґінзбург, О. Гущин, О. Звір, Р. Дмитрик, А. Петров-
ський, Я. Кітела, О. Принада, В. Рижанков,  
Б. Васильців, О. Янковський, Л. Мандрика, А. Кури-
ло, 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.
Серед експонованих творів на підсумковій ви-
ставці 10-го Міжнародного симпозіуму гутного 
скла у Львові слід 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 льняним 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 кольоро-
вих 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 «Жит-
тя», 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 київ-
ський художник С. Кадочніков «Небесне сузір’я».
Значну складову експозиції підсумкової виставки й 11 симпозіуму становили 
роботи українських художників, серед яких досвідчені корифеї: А. Бокотей,  
О. Звір, В. Білоус, Я. Кітела, середнє покоління: А. Петровський, О. Принада,  
І. Мацієвський, А. Курило, Л. Мандрика, С. Кадочніков, А. Гоголь, Р. Дмитрик, 
О. Шевченко, О. Тарнавська, Л. Литвин, П. Сапіга і ціла плеяда молодих ху-
дожників – нещодавніх випускників кафедри художнього скла: О. Іванишин,  
В. Мельничук, К. Гармасій, Л. Сікач, Е. Тринцолин, О. Турецька, Ю. Галишин, 
Н. Звір, В. Стефанівська, Х. Ковалюк, Х. Меленчук, Ю. Прус, Н. Сіра, К. Білан, 
С. Короткевич, кафедри художнього дерева Н. Кульчицький, монументаль-

Тереза Альмейда, Португалія, 2007 р.
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но-декоративної скульптури В. Гриневич, а також студенти Т. Опалинський,  
Р. Лучко, Б. Ломоносов, Н. Парщик, С. Ортинська. Сприймаючи відгуки чис-
ленних відвідувачів виставки – львів’ян і гостей міста – приємно відзначити, що 
твори українських художників відзначались набагато частіше. Це, безперечно, 
знову ж частково спричинено умовами виконання – не в короткотривалому 
симпозіумному експромті під пристальною увагою камер і численних глядачів, 
а в комфортних лаштунках власної майстерні. 
Упродовж останніх кількох симпозіумів, з огляду на відсутність доступної вироб-
ничої 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 переда-
ються в музейну колекцію. 

Сігрун Ейнарсдоттір, Ісландія,  
«Метро Токіо», 2019 р.

Денісе Гайзен, Швейцарія, Без назви, 2019 р.

Андрій Петровський, Україна, Без назви, 
2013 р.

Роман Петрук, Україна. «ВарвариЗМ», 
2016 р.
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Кожного симпозіуму організатори наповнюють програму заходами, які мають на 
меті популяризувати українське скло у світі. Так, у рамках симпозіумів у різні роки 
були організовані персональні та групові виставки в експозиційних залах Львова, 
Києва та Варшави. Тричі, у 2001, 2004 і 2019 рр. симпозіуми відкривались не у 
Львові, а інших містах. У жовтні 2001 р. п’ятий симпозіум відкривався в залах 
Національного художнього музею України в м. Києві. У 2004-му році всі учасники 
розпочинали роботу симпозіуму в залах Історичного музею у Варшаві, де презен-
тувалась колекція зібраних робіт. У 2019 р. гості ювілейного симпозіуму зібрались 
на закритті двох виставок у Національному музеї українського народного декора-
тивного мистецтва в Києві, а згодом продовжили роботу у Львові.  
2013 року освітнім та інформаційним змістом були наповнені виставки «Україн-
ська школа художнього скла» у Музеї Львівської національної академії мистецтв 
і «Молоді українські склярі» в Історичному музеї у Львові. У експозиції під назвою 
«Молоді 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 

Катрін Сінтес, Ніколя Морен, Франція, «Розмова», 1992 р.

П Р О Г Р А М Н Е  Н А П О В Н Е Н Н Я 

С И М П О З І У М І В

в різних техніках, високо оцінили учасники та гості симпозіумів і підкреслили рі-
вень української школи художнього скла. Це свідчить про перспективу розвитку 
склярства в Україні та його належне місце у світовому мистецтві.
У рамках програми 10-го симпозіуму у 2016 р. відбулося відкриття персональної 
виставки проф. О. Звіра у приміщенні Музею скла у Львові. Другим заходом у 
програмі стала виставка «Скло-ПРО» у Арт-салоні «Велес», на якій були пред-
ставлені 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». 
Ювілейний 11 Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові – це масштабна 
подія, яка об’єднала понад 70 учасників з 20 країн. У програмі заходу відбулись 
шість виставок у Національному музеї українського народного декоративного 
мистецтва в Києві («Балтійське скло: діалог вітру з дощем», «Світове скло в 
Україні: 1989 – 2016»), Музеї скла у Львові (персональна виставка Яна Зоріча-
ка), Галереї ПМ («Е-Ґласс: ретроспекція»), Галереї ЛНАМ (виставка молодих 
художників склярів «#glass_UA»), де окрім робіт з нашої колекції представлено 
творчість художників з України, Словаччини, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії, 
та США. На заключній виставці результатів робити симпозіуму у Національному 
музеї у Львові ім. Андрея Шептицького експоновано 90 творчих робіт іноземних 
учасників, українських митців і студентів кафедри художнього скла Львівської 
національної академії мистецтв. Жан Лем’є та Жан-П’єр Шевальє в цеху Компанії «Галицьке скло» під час 

8 Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові, 2010 р.
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Насичену мистецькими і науковими заходами 
програму, кількість учасників та широку географію, 
якісну підготовку експозицій, друкованих видань 
і масштабну інформаційну кампанію не вдалося б 
реалізувати без ґрунтовної фінансової підтримки 
Українського культурного фонду. Приємно, що 
саме ювілейний 11 Міжнародний симпозіум гутного 
скла у Львові врешті отримав повноцінну державну 
оцінку і стовідсоткове фінансове забезпечення.
У межах двох симпозіумів 2016-го та 2019-го 
рр. 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, Е. Кула), 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 репрезентува-
ли І. Стульґайте (Литва), І. Люнґрен (Швеція),  
С. Ейнарсдоттір (Ісландія), Є. Остапенко та  
С. Фьодорова (Росія), О. Атрашкевіч (Білорусь),  
Т. Абель (Угорщина). Про колекцію художньо-
го скла Карконоського національного музею в 
Єлєній Ґурі, Польща, поінформувала учасників 
конференції директор музею Ґ. Завіла. 
Актуальну сьогодні тему, яка стосується май-
бутнього 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 те-
риторії Польщі та Чехії працює кілька гутних 
підприємств, де виготовляється художнє скло та 
проводиться постійна підготовка нових май-
стрів-гутників. Додатково М. Екстранд підкрес-
лив, що в кожному американському навчальному 
закладі різних рівнів, де готуються художни-
ки-склярі, обов’язково проводиться студентам 
ґрунтовна підготовка гутної майстерності. Таким 
чином, кожен художник вільно володіє склодув-
ною трубкою. Продовжуючи, доповідач поставив 
учасникам конференції запитання: «Чи має право 
художник-скляр підписуватись під власним тво-

ром, 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. 
У доповідях, виголошених упродовж чотирьох днів роботи конференції у 2019 р., 
порушувалися актуальні питання розвитку сучасного художнього скла, профе-
сійної освіти (Джеймс Роннер, Олена Атрашкевіч, Марія Усова); формування 
творчих майстерень і мистецьких угрупувань (Анґус Пауерс, Анда Мункевіца, 
Інґуна Аудере, Майкл Роджерс); ролі фестивалів, симпозіумів у розвитку худож-
нього скла (Байба Дзеніте, Валда Верікайте, Індре Стульґайте); використання 
нових технік, технологій (Екрем Кула, Паулюс Райніс, Сіґрун Ейнарсдоттір, 
Томаш Абель, Уфук Акбей).
Інформативними доповідями збагатили науковий зміст конференції литовські ху-
дожники. Валда Верікайте та Індре Стульґайте презентували результати прове-
дення двох міжнародних фестивалів у Литві – Міжнародний фестиваль худож-
нього скла «Vitrum Balticum» і симпозіум GLASS JAZZ. Паулюс Райніс у доповіді 
розглянув питання, які стосуються діяльності склоробних заводів та майстерень 
в рамках функціонування міжнародного студійного руху. Угорський художник 
Томаш Абель презентував творчість сучасних угорських художників-склярів: 
Дьордь Ґаспар, Ласло Лукачі, Петер Борковіч, Сузанна Короді, Томаш Абель 
та ін. Особливу увагу зосереджено на авторських роботах і техніці виконання, 
використанні сучасних технологій у художньому склі Угорщини. Доповідачі за 
Туреччини представили авторські техніки обробки художнього скла, а саме: ро-
боти Екрема Кули, виконані з вапняно-силікатного переробленого скла та Уфука 
Акбея, що використовує фосфоресцентні пігменти.

Ліза Лєбов, США, 2001 р.
Стівен Пауел, США, 1995 р.

Інесе Люнгрен, Швеція, «У воді», 2016 р. Віктор Мельничук, Україна, «Корал», 2019 р.
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Інтеграційні, пізнавальні та комунікаційні процеси, які мають місце від початку 
заснування міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові, надають вирішаль-
ного впливу на формування мистецького бачення наступних поколінь худож-
ників-склярів. Від 1992 р. у рамках усіх симпозіумів проходив студентський 
міні-симпозіум, участь у якому брали групи молодих митців з Росії, Угорщини, 
Латвії, Литви, Білорусі, Польщі, Франції, Словаччини та України. Свої твори 
студенти виконували на базі навчально-виробничих майстерень кафедри 
художнього скла Львівської національної академії мистецтв і виставляли поряд 
з професійними художниками на фінальній експозиції в Національному музеї у 
Львові. Постійна участь студентів львівської академії в міжнародних симпозі-
умах гутного скла у Львові поруч з колегами з іноземних навчальних закладів 
суттєво вплинула на ставлення молодого покоління до формування авторської 
ідеї, визначення мистецьких цілей, а навіть якість виконання поставлених 
завдань. Зазнали переосмислення естетичні вартості, а перевага надавалась, 
насамперед, ідейному та образотворчому змісту.
Сьогодні можна сміливо стверджувати, що саме з початком роботи симпозіу-
мів і участі в них студентів ЛНАМ докорінно змінився підхід молодого покоління 

Майкл Роджерс, США, 2007 р.
Байба Дзеніте, Латвія, 2016 р.

В П Л И В  Д І Я Л Ь Н О С Т І  С И М П О З І У М І В  

Н А  О С В І Т Н І  П Р О Ц Е С И

до постановки мистецьких цілей, формування 
авторської думки. Зазнали переосмислення есте-
тичні вартості та, насамперед, почало превалю-
вати ідейне, образотворче начало.
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, почи-
наючи 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 від-
значилися 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 концепту-
ального твору, а відтак – неординарне виконан-
ня роботи та індивідуальне трактування постав-
леного завдання. 
Одним з найвагоміших факторів, які спричинили 
ці зміни став початок організації у Львові міжна-
родних симпозіумів гутного скла. Тогочасна ін-
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формаційна база, яка б віддзеркалювала новітні тенденції світового склярства, 
динамічний розвиток якого припадає саме на період 80-90-х рр., була обмеже-
на 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. 
Необхідно також зазначити, що водночас зі зміною характеру виконання 
студентських семестрових і дипломних робіт зазнало змін у напрямку по-
ступового тяжіння до образотворчості, так само і програмно-методичне 
наповнення освітнього процесу на профільній кафедрі ЛНАМ. Це, проте, не 
можна розглядати винятково в позитивному контексті. Упродовж останніх 
двох десятиліть відбувся поступовий перехід на постановку концептуальних 
завдань, переоблаштування апарату візуально-образного сприйняття на 
ідейне трактування поставлених завдань. З часом відбулося майже цілко-
вите виключення з навчальних програм підготовки фахівців на всіх освітніх 

Янош Єґенєйш, Угорщина, «Арка», 2007 р.

Меттью Дюрран, Великобританія, Без назви, 2010 р. 
Андрій Бокотей, Україна, «Сім’я», 1989 р.

рівнях завдань ужиткового характеру та абсо-
лютне усунення завдань з дизайну продукції для 
скловиробничих підприємств. Як результат, у 
2009-2011 рр. за час роботи «Компанії «Галиць-
ке скло» не вдалося знайти серед випускників 
ЛНАМ та працевлаштувати дизайнера декора-
тивно-ужиткового скла. 
Безперечно, цей процес зміни характеру на-
вчального процесу відбувся паралельно з посту-
повим занепадом скляної промисловості в Укра-
їні, а відтак і відсутністю бази для проходження 
практики та отримання молодими спеціалістами 
виробничого досвіду. Натомість, необхідно 
брати до уваги також той факт, що при появі 
можливості відродження скловиробничої галузі 
постане надзвичайно болюче питання відсутно-
сті професійних дизайнерів. Тоді процес віднов-
лення конкурентної спроможності розтягнеться 
на довгі роки або буде значно коштовнішим, 
оскільки працевлаштовувати доведеться інозем-
них фахівців.
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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» 1. 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’яв-
ляються зразки з простими формами, відсутніми зовнішніми наліпами, аске-
тичним внутрішнім декором – адекватні зміни до тогочасних західних віянь у 
дизайні склопродукції. 
Симпозіуми стали своєрідним каталізатором у появі на світовій арені сучасного 
мистецтва поняття «українське авторське скло» та «український дизайн худож-
нього скла». Сьогодні, з перспективи тридцятилітньої історії,проведення симпо-
зіумів у Львові, можна сміливо стверджувати, що саме цей захід став «вікном у 
світ» для пострадянського українського скловиробництва. Завдячуючи участі 
у симпозіумах в 1992-му та 1995 рр. бельгійських, голландських, французьких 

Ремігіюс Крюкас, Литва, «Прочитані сторінки», 2010 р.

В П Л И В  С И М П О З І У М І В  Н А 

С К Л О В И Р О Б Н И Ц Т В О

художників і бізнесменів з’явилася можливість налагодження співпраці та екс-
порту продукції гутного цеху ЛЕКСФ на понад десятиліття, аж до завершення її 
діяльності у 2005 р., а також підприємства «Фірма старт» у м. Щирець.
Багато з іноземних художників, учасників симпозіуму, власноруч виконували свої 
проекти у складі бригади українських гутників. Серед них віртуозною майстер-
ністю володіють І. Шугаєк, Л. Петр, П. Кухта (Чехія), М. Екстранд, А. Пауерс 
(США), Ж. Лєм’є, Ж.-П. Шевальє (Франція), У. Акбей (Туреччина), Т. Іто (Японія), 
С. Ейнарсдоттір (Ісландія). Завдяки спільному виконанню гутних творів, україн-
ські майстри-склодуви перейняли досвід та ознайомилися з новими технічними 
прийомами, способами декорування та формування, а також освоїли викори-
стання дещо відмінних інструментів. 
До прикладу, в українському скловиробництві для процесу закатування ви-
користовуються переважно дерев’яні катальники або латунні для початкової 
баночки. На Заході, натомість, часто застосовується т. зв. м’який катальник, 
який формується зі стосу мокрих газет і вкладається на долоні. Завдяки 
безпосередньому контакту з поверхнею скломаси, вдається більш докладно 
формувати виріб, а гладка поверхня мокрого паперу не залишає слідів, що 
часом може трапитись під час формування в катальнику. Серед менш важли-
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вих, але відмінних способів обробки є використання плоского робочого столу 
з графітною поверхнею для формування великої банки. В Україні для цього 
також використовується дерев’яний катальник.
Другим важливим моментом, що різниться від традиційних вітчизняних спосо-
бів формування, є застосування ручного пальника для місцевого та загального 
нагрівання виробу та підготування заготовок. Чеські віртуози гутники Л. Петр і 
П. Кухта задемонстрували переваги роботи з пальниками під час формування 
реалістичних скульптурних елементів композиції «Sculptora» (2019 р.). 
Незважаючи на відмінність чи схожість інструментів, завжди і в усіх випадках 
обмін досвідом є найважливішим фактором на таких міжнародних форумах, 
оскільки художня обробка скла передбачає незліченну кількість способів фор-
мування і декорування. 
Участь у різних симпозіумах брали також відомі дизайнери-практики зі сві-
товим іменем – І. Шугаєк (Чехія), П. Ілло (Словаччина), Р. Крюкас і В. Пау-
ляускас (Литва), А. Мункевіца (Латвія), В.-А. Кеердо та К. Коппель (Естонія), 
М. Екстранд, С. Рольф Пауел та М. Роджерс (США), М. Дюрран (Великобри-
танія), К. Накада (Японія).
Визначальний вплив на діяльність скловиробничого закладу – «Компанії 
«Галицьке скло» – мав 8-й Міжнародний симпозіум гутного скла 2010 р. За 
задумом власника підприємства В. Дем’янюка, скляна продукція компанії мала 
бути ексклюзивною, а її вартість на ринку якщо не дорівнювати, то наближати-
ся до ціни венеційського скла. Проте аматорська діяльність керівництва, від-
сутність професійного дизайнера на виробництві, низький мистецький рівень 
зразків продукції та недолугість координаторів виробничого процесу звернули 

на себе увагу учасників симпозіуму, серед яких були і художники-підприємці  
Р. Крюкас (Литва), Ж.-П. Шевальє (Франція) та М. Екстранд (США), котрі, у 
свою чергу, запропонували допомогти у переобладнанні та розвитку компанії. 
Результатом цієї ініціативи став приїзд на початку 2011 р. литовських художни-
ків В. Пауляускаса, Р. Пєляцкаса та директора Вільнюського склозаводу  
В. Уляцкаса, які упродовж двох місяців працювали над створенням нової ко-
лекції «Компанії «Галицьке скло». Поряд з виконанням зразків гутної продукції 
проводилась робота над удосконаленням технологічного процесу та якості 
готових виробів. Художники створили понад 50 композицій, які переважно 
складалися з 3-5-ти досить простих утилітарно-декоративних форм з доволі 
складним внутрішнім декором. Колекція повністю відрізнялася від традиційних 
для української гути зразків, а також була виконана із застосуванням у декору-
ванні кольорових порошків, що не притаманно для місцевих технологій. Нова 
колекція була виставлена на ярмарку в м. Франкфурт (Німеччина), високо оці-
нена фахівцями, а підприємство отримало значну кількість замовлень. Причи-
ною цього було також те, що упродовж 2001-2008 рр. Вільнюський склозавод 
успішно реалізував на ринку подібну продукцію, а після припинення роботи 
2008 р. його постійні клієнти залишилися без джерела постачання. «Вакантне 
місце» мала можливість зайняти «Компанія «Галицьке скло». 

Ангус Пауерс, США, Без назви, 2019 р. Олена Атрашкевіч, Білорусь, «Равлики», 2007 р.

1 Казакова Л. Художественное стекло XX в.: Основные тенденции, ведущие мастера. К проблеме 

мирового студийного движения / Людмила Казакова. – Москва: Пинакотека, 2007. – 272 с. 
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Діяльність міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові має також вплив 
на розвиток світового склярства і міжнародного студійного руху в тих кра-
їнах, де все ще він не набув активного поширення. Зразковим прикладом 
такої інтеракції є початок формування одної з найбільших в Китайській На-
родній Респібліці колекції сучасного художнього скла і заснування Чженцзян-
ського музею скла «Ґрінвейв». 
Ідея заснування музею скла в м. Циші, провінція Чженцзян, виникла у колек-
ціонера 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-живо-
писців з різних регіонів України, презентована у декількох галереях Півден-
но-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), 

Д І Я Л Ь Н І С Т Ь  С И М П О З І У М І В  У 

С В І Т О В О М У  К О Н Т Е К С Т І

результатом якої стала колекція понад 50 робіт художників з 18 країн, Ю Яо-
мінь розпочав будівництво музею сучасного художнього скла з експозиційни-
ми площами понад 3000 кв. м., відкриття якого відбулося 18 жовтня 2018 р.
Учасниками Першої конференції художників-склярів у Нінбо стали яскраві 
представники національних шкіл мистецтва художнього скла, водночас постійні 
учасники міжніродних симпозіумів гутного скла у Львові. Кожен з них презенту-
вав китайській аудиторії свої творчі роботи, які були експоновані на підсумковій 
виставці та передані в дарунок музею. Зібрана колекція творів видатних митців 
стала основою для формування експозиції новоствореного музею. 

Едвард Лейбовіц, Бельгія, «Крокодил їсть скло і стає прозорим», 2013 р.
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Культурну вартість симпозіумів можна розглядати 
багатовекторно: як мистецький проект, що є скла-
довою соціокультурного простору та формує певні 
естетичні уявлення та смаки публіки; як інструмент 
популяризації українського художнього скла у світі 
та ознайомлення мистецького середовища України 
з досягненнями світового склярства; як значущий 
освітній механізм у процесі підготовки фахівців у 
галузі скловиробництва та декоративно-проклад-
ного мистецтва; як фактор впливу на корекцію век-
тора стилістичних та ідейних течій у вітчизняному 
художньому склі. 
Проте, 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 Льво-
ві – це всього близько 120 м кв., де, у кращому 
випадку, є змога експонувати заледве 10% фондів. 
Наступним викликом є перспектива діяльно-
сті навчально-творчої майстерні (гути) кафедри 
художнього скла ЛНАМ. Не йде мова лише про 
фінансове питання, але насамперед про кадрове 
забезпечення – і на рівні майстрів-гутників, і тех-
нологів. Виробнича база – це запорука існування 
Міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові. Тут 
потрібно повторити, що гутна піч ЛНАМ – це вже 
четверта база після Львівської експерименталь-
ної кераміко-скульптурної фабрики (симпозіуми 
1989-2004), Бережанського склозаводу (2007) та 
«Компанії «Галицьке скло» (2010). 
Слід підкреслити, що початок проведення міжна-
родних симпозіумів гутного скла у Львові та участь 
у ньому впродовж 1989-2019 рр. понад 350-ти 
художників з 32-х країн світу мав надзвичайно 
значущий вплив на розвиток не лише авторського 
художнього скла в Україні, але й на функціону-
вання вітчизняних підприємств скловиробничої 
галузі. 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 у 

науковому контексті слід розглядати як варте уваги дослідження, важливе явище 
в культурно-мистецькому просторі нашої держави та важливий механізм впливу 
на процеси розвитку художнього скла й скловиробничої галузі.
Безперечно, перш за все необхідно підкреслити той факт, що саме поява ху-
дожників 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 осо-
бливості набули сучасних якостей, а процес формотворення максимально відпові-
дав технології формування в гарячій скломасі.
Проведення міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові мало суттєвий вплив 
на розвиток українського художнього скла. Майже тридцятилітня діяльність цього 
заходу як вагомого явища в культурно-мистецькому житті нашої держави мала вплив 
на формування певних естетичних уявлень і смаків широкої публіки, стала інструмен-
том популяризації українського художнього скла у світі та ознайомлення мистецького 
середовища України з досягненнями світового склярства. 
Водночас симпозіуми відіграли роль значущого освітнього механізму в процесі під-
готовки фахівців у галузі скловиробництва та декоративно-прикладного мистецтва. 
Саме завдяки процесам, які відбувалися в контексті поширення у світі міжнародного 
руху студійного скла, рушійним чинником якого на теренах колишнього СРСР були 
міжнародні симпозіуми гутного скла у Львові, відбулися змістовні зміни в науково-ме-
тодичному забезпеченні всіх вищих навчальних закладів на території України, Росії, 
Литви, Латвії, Білорусі, Грузії та Естонії.
Завдяки співпраці львівських майстрів-гутників, технологів і художників-склярів з 
усього світу, ці заходи мали суттєвий вплив на вчасне реагування та корекцію векто-
ра стилістичних та ідейних напрямків у вітчизняному художньому склі. Завдяки про-
веденню симпозіумів на виробничих підприємствах Львівщини змінювалися і техні-
ко-технологічні процеси. Цей аспект мав особливий вплив на діяльність підприємства 
«Компанія «Галицьке скло», де 2011 р. литовські фахівці впровадили у виробництво 
нову лінію продукції, виконану на основі інноваційної для українського скловиробни-
цтва технології декорування з допомогою кольорових склопорошків.
Розпочинаючи у 1989 р. зустрічі художників-склярів у Львові, Андрій Бокотей надав 
потужного імпульсу поширенню в Україні міжнародного студійного руху, ініціював поя-
ву в українському мистецтві поняття образотворче художнє скло, створив інструмент 
популяризації українського гутництва у світі та ознайомлення вітчизняного мистецько-
го середовища з досягненнями світового склярства. Водночас, безперервна робота 
симпозіумів упродовж наступного тридцятиліття запустила механізм переоцінки вар-
тостей у процесі підготовки фахівців декоративного мистецтва, сформувала новий 
підхід до естетичних уявлень та розуміння явища авторського художнього скла.

Індре Стульгайте, Литва, «Дерево», 2016 р.
Пан Ден, Китай, 2013 р. 
Соломія Ортинська (студентка ЛНАМ), 2019 р.
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Бертіл Валліен, Швеція. «Мозки», зразок для «Коста Бода», тираж 1000 екз.
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АЛЬВАР ААЛЬТО / ALVAR AALTO
Фінляндія

1898 - 1976

СТАНІСЛАВ БОРОВСЬКИЙ / STANISŁAW BOROWSKI
Польща

Нар. 1944 р.

ЯРОСЛАВА БРИХТОВА / JAROSLAVA BRYCHTOVA
Чехія

1924 - 2020

СІБРЕН ВАЛКЕМА / SYBREN VALKEMA
Нідерланди

1916 - 1996

БЕРТІЛ ВАЛЛІЕН / BERTIL VALLIEN
Швеція

Нар. 1938

ТАПІО ВІРККАЛА / TAPIO VIRKKALA
Фінляндія

1915 - 1985

ЗБІҐНЄВ ГОРБОВИ / ZBIGNIEW HORBOWY
Польща

1935-2019

ХАВ’ЄР ҐОМЕС / JAVIER GOMEZ
Іспанія

Нар. 1957 р.

ЕРВІН ЕЙШ / ERWIN EISCH
Німеччина

Нар. 1927 р.

ЯНОШ ЄҐЕНЄЙШ / JANOS JEGENYES
Угорщина

1946-2008
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ТУТС ЗІНСКІ / TOOTS ZYNSKY
США

Нар. 1951 р.

ЯН ЗОРІЧАК / YAN ZORITCHAK
Франція / Словаччина

Нар. 1944 р.

ЧЕСЛАВ ЗУБЕР / CZESŁAW ZUBER
Франція / Польща

Нар. 1948 р.

ВЛАДІМІР КЛЯЙН / VLADIMIR KLEIN
Чехія

Нар. 1950

РЕМІҐІЮС КРЮКАС / REMIGIJUS KRIUKAS
Литва

Нар. 1961

ДОМІНІК ЛАБІНО / DOMINICK LABINO
США

1910 - 1987

ЕДВАРД ЛЕЙБОВІЦ / EDWARD LEIBOVITZ
Бельгія

Нар. 1946 р.

ПІТЕР ЛЕЙТОН / PETER LAYTON
Великобританія

Нар. 1937 р.

АНТУАН ЛЕПЕР’Є / ANTOINE LEPERLIER
Франція

Нар. 1953 р.

СТАНІСЛАВ ЛІБЕНСЬКИЙ / STANISLAV LIBENSKY
Чехія

1921-2002
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ІВО ЛІЛЬ / IVO LILL
Естонія

1953-2019

ФІН ЛІНҐАРД / FYNN LYNGGAARD
Данія

1930-2011

МАРВІН ЛІПОВСЬКИЙ / MARVIN LIPOFSKY
США

1938-2016

ГАРВІ ЛІТЛТОН / HARVEY LITTLTON
Чехія

1922-2013

БЕРТ ВАН ЛО / BERT VAN LOO
Нідерланди

1946-2016

РІЧАРД МАРКІЗ / RICHARD MARQUIS
США

Нар. 1945 р.

КЛАУС МОЄ / KLAUS MOJE
Австралія / Німеччина

1936-2016

ВІЛЬЯМ МОРРІС / WILLIAM MORRIS
США

Нар. 1957 р.

ТОМ ПАТТІ / TOM PATTI
США

Нар. 1943 р.

ДЖОЕЛ ФІЛІП МАЄРС / JOEL PHILIP MYERS
США

Нар. 1934 р.
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КОЛІН РАЙД / COLLIN REID
Великобританія

Нар. 1953

МАЙКЛ РОДЖЕРС / MICHAEL ROGERS
США

Нар. 1955 р.

ДЖОШ СІМПСОН / JOSH SIMPSON
США

Нар. 1949 р.

ЛІНО ТАЛЬЯП’ЄТРА / LINO TAGLIAPIETRA
Італія

Нар. 1934 р.

ОЙВА ТОЙККА / OIVA TOIKKA
Фінляндія

1931-2019

ДЕЙЛ ЧІГУЛІ / DALE CHIHULY
США

Нар. 1941

ІРЖІ ШУГАЄК / JIŘI ŠUHÁJEK
Чехія

Нар. 1943 р.

СТІВЕН РОЛФ ПАУЕЛ / STEPHEN ROLFE POWELL
США

1951-2019
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КО Р И Ф Е Ї  У К РА Ї Н С Ь КО ГО  С К Л Я Р С Т В А

Андрій Бокотей, Україна, «Одіозний», 2016 р.
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ІВАН АПОЛЛОНОВ 
1933-1918
Народний художник України (2011). Закінчив 
Ленінградське вище художньо-промислове училище 
(1960). Працював на Київському з-ді художнього скла 
головним художником. Один із засновників Київської 
школи художнього скла. Брав участь у Міжнародних 
симпозіумах гутного скла у Львові (1989, 1992, 1995). 

АЛЬБЕРТ БАЛАБІН 
1934-2004
Народний художник України (1992). Навчався у 
Ленінградському вищому художньо-промисловому 
училищі. Працював на Керченському з-ді скловиробів 
(1963–68); Київському з-ді художнього скла (1968–95). 
Брав участь у Міжнародних симпозіумах гутного скла у 
Львові (1989, 1992, 1995). 

АНДРІЙ БОКОТЕЙ 
Нар. 1938 р.
Народний художник України (2007), лауреат Національної 
премії ім. Т.Шевченка (2002). Закінчив Львівський 
інститутідекоративно-прикладного мистецтва (1965), 
дійсний член (академік) Національної академії мистецтв 
України, професор, ректор ЛНАМ (2000-2015). Став 
першим в Україні послідовником міжнародного руху 
студійного скла. Засновник Міжнародних симпозіумах 
гутного скла та Музею скла у Львові.

БОГДАН ВАЛЬКО 
1934-2006
Заслужений майстер народної творчості (1983). Член 
НСХУ (1979). Освіта середня. Від 1963 – майстер-
склодув на Львівській експериментальній кераміко-
скульптурній ф-ці. Учасник мистецьких виставок від 1964 
р. Персональні виставки у Львові (1984), Києві та Москві 
(1987). 

ОЛЕКСІЙ ГЕРА 
1934-2006
Заслужений майстер народної творчості (1990). Член 
НСХУ (1973). Освіта середня. Від 1963 – майстер-
склодув на Львівській експериментальній кераміко-
скульптурній ф-ці. Учасник мистецьких виставок від 1965 
р. Персональні виставки у Львові (1971). 

ВІТАЛІЙ ҐІНЗБУРҐ 
1938-2006
Народний художник України (1992). Закінчив Львівський 
політехнічний ін-т (1960). Працював на ВО «Райдуга» 
(1960–2001). Учасник численних виставок, у тому числі 
персональних у Львові (1980, 1989, 1998), м. Отару 
(Японія, (1992), м. Утрехт (Нідерланди, 1997), Києві (1998, 
2002). Учасник Міжнародних симпозіумів гутного скла у 
Львові (1989-2004). 

ОЛЕКСАНДР ЗВІР
Нар. 1953 р.
Закінчив Львівський державний інститут декоративно-
прикладного мистецтва (1981р.). Доцент кафедри 
художнього скла ЛНАМ, завідувач кафедри. Учасник 
численних персональних і групових виставок в Україні та 
за кордоном, учасник міжнародних симпозіумів гутного 
скла уЛьвові з 1992 р.

ЙОСИП ГУЛЯНСЬКИЙ
1923-1985
Чл. СХУ (1968). Освіта середня. Працював на 
підприємствах художнього скла Львова (1938–58). 
1962–73 – на Львівській експериментальній кераміко-
скульптурній фабриці. Учасник мистецьких виставок від 
1959 р. 

ВАСИЛЬ ДРАЧУК 
1933-2020 р.
Член НСХУ (1974). Закінчив Львівський інститут 
декоративно-прикладного мистецтва (1971). Працював 
на Львівській експериментальній кераміко-скульптурній 
фабриці.

РОМАН ЖУК
1929-2003
Чл. НСХУ (1989). Освіта неповна середня. Від 1951 
р. працював на скловиробничих підприємствах 
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3. Ключові постаті сучасного американського художнього скла.
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5. Піонери міжнародного студійного руху колишнього СРСР.
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студійного скла.

11. Осередки художнього склярства в Україні.

12. Ключові постатті львівського гутництва кінця ХХ ст.

13. Основні види продукції українських склопідприємств кінця ХХ - поч. ХХІ ст.

14. Андрій Бокотей, засновник руху студійного скла в Україні.

15. Основні заходи в рамках міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові.

16. Учасники міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові.

17. Вплив міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові на освітні процеси.

18. Базові підприємства міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові 
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19. Міжнародний аспект діяльності львівських симпозіумів гутного скла.
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4 Ервін Ейш, Німеччина. Графіка з  
 колекції Музею скла у Львові
6 Гарві Літтлтон, США.  
 www.cmog.org
7 Домінік Лабіно, США  
 www.cmog.org
11 Музей скла в Корнінгу, США
 www.cmog.org
12 Центр Пілчак, США
 www.weinsteinau.com
13 Музей скла у м. Фрауенау, 
 Німеччина  
 www.glassmuseum-frauenau.com
13 Музей скла у м. Ебельтофт, Данія
 www.glasmuseet.dk
13 Музей скла у м. Шанхай, Китай
 www.shmog.org
14 Станіслав Лібенський, 
 Ярослава Брихтова, Чехія. 
 «Зелене око піраміди», оптичне  
 скло, 210х287х75 см, 1993-2004 рр.
 www.cmog.org
15 Павел Глава, Чехія 
 www.cmog.org
15 Владімір Кляйн, Чехія 
 Власність автора
16 Іржі Шугаєк, Чехія,  
 фото А.Солецький
16 Франтішек Янак, Чехія  
 www.cmog.org
17 Марія Лугошші, Угорщина
 www.artnet.com
17 Золтан Богуш, Угорщина
 www.xupes.com
18 Ремігіюс Крюкас, Литва
 Власність автора 
18 Іво Ліль, Естонія
 Власність автора 
19 Малгожата Даєвська, Польща
 www.sda.pl
20 Станіслав Боровський, Польща
 www.wroclaw.pl
20 Чеслав Зубер, Польща / Франція
 www.wyborcza.pl
20 Людвік Кічура, Польща
 www.pinterest.com

21 Мистецька група «Скло. 
 Образ. Простір». 
22 Ервін Ейш, Німеччина.   
 www.cmog.org
23 Тоні Зуккері, Італія, «Чайка»,  
 «Одуд», 1964 р. www.pinterest.com
23 Маріо Тікко, Італія, «Павич», 1982 р.
 www.pinterest.com
23 Лівіо Сеґузо, Італія, «Слон»,  
 «Птах», 1977 р. www.pinterest.com
24 Пітер Лейтон, Великобританія
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24 Ліно Тальяп’єтра, Італія   
 www.cmog.org
25 Пітер Лейтон, Великобританія
 www.londonglassblowing.co.uk
25 Коллін Райд, Великобританія
24 Пітер Лейтон, Великобританія
 www.habatat.com
26 Ян Зорічак, Словаччина / Франція
 Власність автора
26 Антуан Лепер’є, Франція
 www.habatat.com
27 Берт ван Лоо, Нідерланди
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28 Хав’єр Ґомес, Іспанія
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29 Тапіо Вірккала, Фінляндія
 www.iittala.com
29 Альвар Аалто, Фінляндія
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29 Ойва Тойкка, Фінляндія
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30 Бертіл Валлієн, Швеція
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31 Джош Сімпсон, США
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32 Марвін Ліповський, США
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35 Майкл Роджерс, США
 www.pinterest.com
36 Дейл Чігулі, «Квіти Комо», готель  
 «Беладжіо», Лас Вегас, США
 www.flickr.com
37 Стівен Пауел, США
 www.cmog.org
37 Говард бен Тре, США
 www.cmog.org
38 Стьюбен Гласс, «Лосось і муха»,  
 «Нью-Йорк». www.steuben.com
39 Кіогей Фуджіта, Японія
 www.cmog.org
41 Нійоко Ікута, Японія
 www.gramho.com
41 Клаус Мойє, Австралія
 www.cmog.org
41 Брайян Херст, Австралія
 www.artnet.com
42 Р. Петрук, «Цілісність», 1998 р.  
 Фото В.Рижанков
46 Майстер Іван Мацієвський у  
 склоцеху ЛЕКСФ, 2004 р.  
 Фото: К.Барчук
47 У цеху Бережанського 
 склозаводу, 2007 р.
 Фото: К.Барчук
48 Чеський художник 
 Іржі Шугаєк під час роботи у  
 гутному цеху Компанії 
 «Галицьке скло», с. Новий Яр,  
 Львівська обл., 2010 р.
 Фото: К.Барчук
49  Мечислав Павловський, «Риба»,  
 ЛЕКСФ. Альбом «Українське   
 художнє скло», Ф.Петрякова
50 А. Бокотей, дзбан, 1974 р.,  
 Фото з каталога виробів ЛЕКСФ
50 М. Павловський, дзбан, 1976 р.
 Фото з каталога виробів ЛЕКСФ
51 А. Бокотей, набір для пиття, 1986 р.  
 Фото з каталога виробів ЛЕКСФ
51 І. Чабан, Р. Жук, набір для пиття,  
 1986 р. Фото з каталога виробів  
 ЛЕКСФ
51 С. Мартинюк, О. Гера, набір для  
 пиття, 1988 р. Фото з каталога  
 виробів ЛЕКСФ
51 Ф. Черняк, тарілка, 1982 р.
 Фото з каталога виробів ЛЕКСФ
52 О. Гера, «Великий баран»,   

 ЛЕКСФ, 1971 р. Альбом «Україн-
 ське художнє скло», Ф.Петрякова
52 П. Думич, «Риба», ЛЕКСФ, 1973 р. 
 Альбом «Українське художнє скло»,  
 Ф.Петрякова
53 П. Думич, «Лев», ЛЕКСФ, 1973 р. 
 Альбом «Українське художнє скло»,  
 Ф.Петрякова
53 М. Павловський, «Ведмідь», ЛЕКСФ,  
 1971 р. Альбом «Українське худож- 
 нє скло», Ф.Петрякова
54 Р. Пеляцкас, Компанія «Галицьке  
 скло», 2011 р. Власність автора
55 В. Пауляускас, Компанія 
 «Галицьке скло», 2011 р.  
 Власність автора
55 Р. Пеляцкас, Компанія «Галицьке  
 скло», 2011 р. Власність автора
55 М. Бокотей, Компанія «Галицьке  
 скло», 2011 р. Власність автора
57 В. Драчук, кошик, 1985 р.  
 Фото з каталога виробів ЛЕКСФ
57 І. Мацієвський, кошик. 1986 р.
 Фото з каталога виробів ЛЕКСФ
58 А. Бокотей, кубок. 1981 р.
 Фото з каталога виробів ЛЕКСФ
58 Р. Жук, кубок. 1985 р.
 Фото з каталога виробів ЛЕКСФ
59 А. Балабін, «Дельфін», 1970 р.
59 А. Балабін, «Павич», 1969 р.
60 П. Семененко, “Двоголовий 
 ведмідь”, 1970 р. Альбом «Україн- 
 ське художнє скло, Ф.Петрякова
60 М. Павловський, “Сова”, 1974 р.
 Альбом «Українське художнє скло»,  
 Ф.Петрякова
61 М. Павловський, «Морський  
 коник» (фрагмент), 1973 р.
 Альбом «Українське художнє скло»,  
 Ф.Петрякова
63 І. Аполлонов, «Сінокос», 1981 р.
64 А. Бокотей, «Тайна вечеря» (фраг 
 мент), 2018 р. Фото А.Чижов
65 М. Павловський, келих 
 «Морський  коник», ЛЕКСФ, 1973 р.
 Альбом «Українське художнє скло»,  
 Ф.Петрякова
66 Р. Гудима, В. Білоус, келихи,   
 ЛЕКСФ, 1985 р.,1988 р.
 Фото з каталога виробів ЛЕКСФ
67 О. Гера, «Червоний птах», 1970 р.

68 М. Павловський, фруктівниці,  
 ЛЕКСФ, 1986 р.
 Фото з каталога виробів ЛЕКСФ
68 І.Чабан, кошик, ЛЕКСФ, 1986 р.
 Фото з каталога виробів ЛЕКСФ
69 І. Онищук, вази, ЛЕКСФ, 
 1987-1988 рр. Фото з каталога  
 виробів ЛЕКСФ
70 Жук, І. Чабан, набір для пиття,  
 1987 р. Фото з каталога виробів  
 ЛЕКСФ
70 М. Павловський, ваза. 1986 р.
 Фото з каталога виробів ЛЕКСФ
71 Б. Галицький, набори для пиття,  
 1979 р., 1986 р. Фото з каталога  
 виробів ЛЕКСФ
72 А. Бокотей, «Колісниця», 2017 р.  
 Фото М.Бокотей
73 А. Бокотей, «Тайна вечеря», 2018 р.
 Фото М.Бокотей
74 А. Бокотей, «Викривлена реаль-
 ність», 2015 р. Фото М.Бокотей
75 Ф. Черняк, «Ню», 2010 р.  
 Фото К. Барчук
76 О. Звір, «Катастрофа», 1989 р.  
 Фото автора
77 О. Звір, «Я бачу ...», 2016 р.
 Фото автора
77 О. Звір, «Ми йдемо.../Куди?»,  
 2016 р. Фото автора
78 Р. Петрук, 2001 р. Фото А.Солецький
79 Р. Дмитрик, «Метаморфози»,  
 2019 р. Фото А.Солецький
80 А. Петровський, «Стугна і 
 Красна», 2016 р. Фото автора
81 О. Принада, «Пробудження»,  
 2009 р. Фото автора
81 А. Курило, «Полювання на рибу»,  
 1999 р. Фото автора
82 О. Шевченко, «Яблуко спокуси»,  
 2019 р. Фото А.Солецький
82 О. Янковський, «Тарілка», 2010 р.
 Фото К.Барчук
82 О. Личко, А. Винту, Ю. Павельчук,  
 «Натюрморт», 2001 р. Фото автора
83 І. Зарицький, «Гуцул і Одарка»,  
 1967 р.
84 Л. Митяєва, набір «Червоний»,  
 1972 р.
85 І. Аполлонов, «Тополя», 1975 р. 
85 С. Сміян, «Ваза», 1970-ті рр. 

86 А. Балабін, «Українські байки»,  
 1991 р.
86 І. Аполлонов, «Листя», 1982 р.
88 С. Кадочніков, «Риби», 2ф019 р.
90 Дж. Роннер, США, Без назви, 2019 р.
92 Ервін Ейш, 1995 р. Графіка з ко- 
 лекції Музею скла у Львові
93 Стівен Пауел (США) та Андрій  
 Бокотей з майстрами і персона- 
 лом склоцеху ЛЕКСФ, 1995 р.
94 Мікко Мерікалліо, Фінляндія,  
 1992 р. Фото А.Солецький
95 Джош Сімпсон, США, 1992 р.
 Фото А.Солецький
96 Ян Зорічак, Франція, 1995 р.
 Фото А.Солецький
96 Марвін Ліповський, США, 2001 р.
 Фото В.Рижанков
97 Фідаїль Ібрагімов, Росія, 2010 р.
 Фото К.Барчук
98 Марк Екстранд, США, 1998 р.
 Фото А.Солецький
99 Ян Зорічак, Франція, 1992 р.
 Фото В.Рижанков
100 Анда Мункевіца, Латвія, «Моя  
 муза в теплі, моя муза в світлі  
 місяця», 2016 р. Фото М.Бокотей
100 Марк Екстранд, США, Без назви,  
 2016 р. Фото М.Бокотей
100 Казуші Накада, Японія, «Тарілка  
 Дарії», 2016 р. Фото М.Бокотей
101 Світлана Фьодорова, Росія, 
 «Переродження», 2016 р.  
 Фото М.Бокотей
102 Ігор Мацієвський, Україна, 
 «Непереможна воля до 
 перемоги», 2019 р. Фото А.Солецький
102 Евеліна Тринцолин, Україна. 
 «Одноріг», 2019 р.  
 Фото А.Солецький
103 Івета Бренце, Латвія, «Паростки»,  
 2016 р. Фото М.Бокотей
104 Паулюс Райніс, Литва, 2019 р.
 Фото А.Солецький
104 Івета Бренце, Латвія, 2013 р.
 Фото М.Бокотей
105 Марія Усова, Росія,  «Провітрю 
 вання», 2019 р. Фото А.Солецький
105 Ремігіюс Крюкас, Литва. «Той, що  
 котиться у світлі місяця», 2019 р.
 Фото М.Бокотей
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Альвар Аалто 28, 126
Абель Томаш 110
Адамович Станіслав 54
Акбей Уфук 110, 111, 117
Аполлонов Іван 63, 65, 86, 86, 87, 89, 
104, 136
Аткінс Лойд 38
Атрашкевіч Олена 110, 111, 119
Аудере Інґуна 17, 98, 110, 111
Балабін Альберт 59, 65, 71, 86, 87, 88, 
89, 104, 136
Бен Тре Говард 35
Білан Кирило 105
Білоус Василь 66, 67, 104, 105
Білоус Еліна 108, 109
Бокотей Андрій 8, 20, 21, 49, 50, 51, 
53, 55, 58, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 89, 
93, 97, 104, 105, 114, 123, 124, 134, 136, 
140
Бокотей Михайло 54, 55
Борковіч Петер 111
Боровик Олена 108
Боровський Станіслав 8, 20
Брихтова Ярослава 8, 14
Брюже Сольвіта 95, 98
Валкема Сібрен 8, 26
Валліен Бертіл 8, 29, 30, 124, 126
Валько Богдан 47, 50, 53, 65, 136
Вармус Вільям 37
Варрелла Весо 28
Васильців Богдан 49, 104
Венгриняк Роман, 54
Верікайте Валда 111
Візнер Франтішек 15
Вілберґс Арнольдс 17
Вірккала Тапіо 8, 27, 28, 29, 127
Віхарєва Лідія 44
Галем Генрі 8
Галицький Богдан 49, 58, 65, 71, 75, 89
Галишин Юлія 105
Ганчак Катерина 54
Гармасій Крістіна 105
Гарцуба Іржі 15 
Гах Ірина 83
Геншке Володимир 84
Гера Олексій 47, 50, 51, 52, 58, 59, 65, 
66, 67, 89, 136
Гінзбург Віталій 45, 71

Глава Павел 8, 14, 15, 21
Гоголь Анатолій 71, 105
Горбови Збігнєв 19, 127
Горват Мартон 17
Горохова Наталія 95
Господка Іржі 15
Гриневич Василь 106
Гудима Білоус Романна 66, 67, 65, 104, 
103
Гулянський Йосип 47, 65, 67, 89, 137
Гущин Олег 65, 71, 87, 89, 104
Ґаал Ендре 17
Ґайзен Денісе 95, 104
Ґаспар Дьордь 111
Ґомес Хав’єр 27, 28, 94, 127
Ґудовскіс Дайніс 17
Ґутаускас Вальмантас 17 
Даєвська Малґожата 19
Дацюк Олег 113
Декоршмон Франсуа 25
Декслер Лінн Марта 37
Дем’янюк Віталій 54, 118
Дзеніте Байба 111, 113
Діджунайтіте Ґражина 17
Дійк Ед ван 93
Дмитрик Роман 17, 64, 71, 79, 104, 105, 
109, 113
Драчук Василь 57, 59, 60, 65, 67, 91, 
137
Думич Петро 47, 50, 52, 53, 61, 65, 67, 
89
Дюрран Метью 12, 115, 118
Едвардс Стівен Ді 35, 94
Ейш Ервін 8, 12, 23, 24, 26, 93, 127, 151
Екстранд Марк 93, 97, 98, 100, 110, 117, 
118, 119
Емерінгер Роберт 95
Єґенєйш Янош 17, 95, 115
Єлінек Владімір 15
Єлл Річард 37
Жук Роман 47, 50, 51, 53, 65, 70
Завадовський Мар’ян 49
Завіла Ґабріела 110
Зельдич Ася 86
Звір Наталія 105
Звір Олександр 64, 71, 74, 76, 77, 104, 
105, 109 
Зворська-Разюк Барбара 19

106 Сігрун Ейнарсдоттір, Ісландія, 
 «Метро Токіо», 2019 р.
 Фото А.Солецький
106 Денісе Гайзен, Швейцарія, Без  
 назви, 2019 р. Фото А.Солецький
107 Андрій Петровський, Україна,  
 Без назви, 2013 р. Фото М.Бокотей
107 Роман Петрук, Україна. «Варва- 
 риЗМ», 2016 р. Фото М.Бокотей
108 Жан Лем’є та Жан-П’єр Шевальє  
 в цеху Компанії «Галицьке скло»,  
 під час 8-го Міжнародного 
 симпозіуму гутного скла 
 у Львові, 2010 р. Фото К.Барчук
109 Катрін Сінтес, Ніколя Морен,  
 Франція, «Розмова», 1992 р.   
 Фото А.Солецький
110 Ліза Лєбов, США, 2001 р.
 Фото А.Солецький
110 Стівен Пауел, США, 1995 р.
 Фото А.Солецький
111 Інесе Люнгрен, Швеція, «У воді»,  
 2016 р. Фото М.Бокотей
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Викладено навчальний матеріал щодо історії 
зародження та розвитку міжнародного руху 
студійного скла. Окреслено концепцію діяльно-
сті студійного руху, проаналізовано діяльність 
провідних осереднків скловиробництва США, 
Європи, Азії та Австралії, а також творчість клю-
чових постатей міжнародного руху студійного 
скла. Розкрито інформацію щодо діяльності 
провідних українських скловиробничих підпри-
ємств другої половини ХХ – початку ХХІ ст., 
стилістичних особливостей їхньої продукції та 
основних художників-проектантів. Наближено 
історію зародження та поширення міжнародно-
го студійного руху в Україні, творчість провідних 
постатей вітчизняного художнього скла. Подано 
інформацію щодо діяльності міжнародних сим-
позіумів гутного скла у Львові, його учасників, 
програмного наповнення та впливу на освітні 
й виробничі процеси розвитку українського ху-
дожнього склярства.
Видання призначене для студентів освітньої 
програми «Художнє скло» та інших програм спе-
ціальності «Образотворче мистецтво, декора-
тивне мистецтво, реставрація».
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