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У середині ХХ ст. студійний рух зародився в надрах 
традиційного виробництва художнього скла і привер-
нув увагу художників образотворчого мистецтва як 
творча галузь і поле діяльності в новому матеріалі, 
що пов’язаний і з ремеслом, і з промисловим вироб-
ництвом. Він одразу набув міжнародного характеру 
і проявився у творчих практиках митців різних країн. 
Ідея у всіх була фактично одна, а шлях до її втілення 
кожен митець шукав і знаходив свій – індивідуальний 
і своєрідний. Це породило значні інновації в техно-
логії склярства, гутництва зокрема, і реалізувалося 
у великій кількості художніх виробів зі скла нової 
мистецької якості, які споживач оцінював як твори 
образотворчого мистецтва.

Упродовж другої половини XX ст. у світовому скляр-
стві, цій стародавній галузі виробництва і ремесла, 
в котрій, здавалося б, уже не можна запропонувати 
нічого нового, відбулися значні інноваційні зрушення: 
почало змінюватися саме розуміння художнього скла і 
розпочалася поступова інтеграція його у площину об-
разотворчого мистецтва. Починаючи з початку 1960-х 
рр. мистецтво скла формується як самостійний жанр 
образно-пластичних мистецтв. Видатні майстри XX 
століття, серед яких С. Лібенський і Я. Брихтова, П. 
Глава, Р. Роубічек, В. Ціглер (Чехія і Словаччина), Х. 
Літтлтон, М. Ліповський, Г. Галем, Д. Чіхулі (США), С. 
Проктер, Д. Хобсон, П. Лейтон (Великобританія), Д. 
Майерс, Е. Ейш, Т. Зельнер (Німеччина), Л. Сегузо, П. 
Веніні, Д. Тозо, П. Тальяп’єтра (Італія), Т. Вірккала, Т. 
Сарпанева (Фінляндія), С. Ваалкема, В. Хеезен (Данія), 
Ф. Ліннгаард (Швеція), Ч. Зубер, брати Лепельє, Я. 

Зорічак (Франція), К. Фуджіта, Ч. Асахара, М. Кабаясі 
(Японія), К. Мойе, Р. Кноттенбельт, К. Хіней, Ф. Кле-
менс (Австралія), Ф. Ібрагімов, Л. Савельєва (Росія), 
А. Бокотей, Ф. Черняк (Україна) і багато інших вивели 
скло на новий рівень візуальної культури та його есте-
тичної значущості.

Наступні покоління склярів особливо активно 
почали свій творчий пошук, використовуючи здобут-
ки різних мистецьких напрямків і національних шкіл 
– американської, австралійської, японської, чеської, 
італійської, французької, скандинавської. І справді 
з’явилися індивідуальні, часом несподівані творчі 
пропозиції, з яких складається загальна картина 
сучасного авторського скла. 

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

У національній моделі мистецького терміноло-
гічно-понятійного апарату, яка сформувалось на 
засадах успадкованої радянської системи, у підпо-
рядкування декоративно-прикладного мистецтва 
потрапила широка гама художніх творів, виконаних 
у склі, кераміці, металі, тканині, дереві та інших ма-
теріалах. З активним поширенням наприкінці ХХ ст. 
міжнародного студійного руху та експансією цілого 
ряду нових концептуальних форм мистецтва поя-
вилась певна проблема, пов’язана з віднесенням 
індивідуальних авторських об’єктів, до домени де-
коративно-прикладне мистецтво. Авторське скло 
– індивідуальні об’єкти, наділені ідейним, образним, 
концептуальним навантаженням – відносимо до об-
разотворчого мистецтва. Виставкові твори станко-
вого характеру, виконані в кераміці, склі, текстилі, 
дереві, металі чи інших матеріалах, які раніше прими-
кали до сфер декоративно-прикладного мистецтва, 
нині можемо сміливо зараховувати до нескінченно 
різноманітного за засобами художнього вираження 
сучасного образотворчого мистецтва. [8, С.38]

О С О Б Л И В О С Т І 
Т Е Р М І Н О Л О Г І Ч Н О -

П О Н Я Т І Й Н О Г О  А П А Р А Т У

Відтак, у художньому склі слід розрізняти наступні 
поняття: 
дизайн художнього скла – проектування виробів для 
тиражування в умовах промислового виробництва; 
ужиткове художнє скло – індивідуальні, естетично 
привабливі, але в основному функціональні вироби, 
виконані в поодиноких екземплярах або невеликих 
серіях, при тому зазвичай поза лаштунками промис-
лового виробництва (студійна форма творчості);
декоративне художнє скло – індивідуальні нефунк-
ціональні об’єкти в середовищі людини, виконані з 
метою прикрашання, отримання естетичного задово-
лення;
образотворче художнє скло – індивідуальні автор-
ські об’єкти, наділені ідейним, образним, концепту-
альним навантаженням.

Безперечно, існують твори, виконані в синтезі ос-
новних понять, де міжвидова межа може бути доволі 
невиразна. При необхідності визначення приналеж-
ності таких об’єктів до конкретного напрямку слід ке-
руватися перш за все сукупністю домінуючих ознак.

Станіслав Лібенський, Ярослава Брихтова, Чехія

Джош Сімпсон, США

А В Т О Р С Ь К Е  Х У Д О Ж Н Є  С К Л О
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У країнах Західної Європи й у США інтенсивний 
розвиток авторського експерименту в склі почав-
ся з початку 1960-х рр. В Австралії та Японії дещо 
пізніше, в 1970-ті рр. Та обставина, що інтенсивна 
індустріалізація скляного виробництва залишала 
мало місця для унікуму, звернула художників до 
вільної форми творчості.

Серед найяскравіших постатей сучасного сві-
тового художнього склярства необхідно згадати 
тандем чеських художників С. Лібенського та Я. 
Брихтову, які вперше опрацювали та впровадили 
техніку рельєфного моделювання відлитих моно-
літних склоблоків. Уперше розробки були пред-
ставлені 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 відзначена золотою медаллю.

У Чехословаччині, де скло впродовж століть займа-
ло чільне місце у системі декоративного мистецтва, 
від середини 70-х років ХХ ст. почалися помітні ін-
новаційні зрушення. Вони пов’язані з творчістю мо-
лодого дизайнера Іржі Шугаєка. Його індивідуальні 
формотворчі ініціативи саме й були суголосні зі стрім-
ко зростаючим у Європі рухом за сприйняття худож-
нього скла як мистецтва образотворчого. Наприкінці 
сімдесятих митець активно включився в експеримен-
таторські пошуки в ділянці фігуративної пластики і 
вивчав можливість та рівень застосування скла як 
матеріалу для скульптури. Ця фаза творчості досягла 
кульмінації в середині 80-х рр. коли фігури досягли 
натурального розміру людини. З початком третього 
тисячоліття «скляний фігуративізм» Іржі Шугаєка на-
був монументальних масштабів. Так були створені 
монументальні статуї «Чотири пори року», які в міру 

С В І Т О В Е  С Т У Д І Й Н Е  С К Л О

Гарвей Літлтон, США
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свого символічного навантаження віддзеркалюють 
архетипи природнього часу. Фігури сягають 3,5 м за-
ввишки та складаються з понад 800 елементів. При 
виконанні композиції було застосовано декілька тех-
нік, у тому числі вільне видування, тиходуті форми, 
відлиті елементи, об’єми задуті в мідну сітку.

На відміну від ортодоксальності чеської та словаць-
кої школи, для американських та австралійських ху-
дожників притаманні новації, використання нетради-
ційних технік і прийомів. Це розходження закладено і 
в системі підготовки фахівців у Чехії та США. Амери-
канські художники бачать своє завдання в тому, щоби 
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, наприклад, у Венеції.

Звивисті скульптури патріарха міжнародного сту-
дійного руху Гарвея Літтлтона (Harvey Littleton) сфор-
мовані з багатошарових кольорових наборів, де 
часто напівтон накладений на зовнішній шар прозо-
рого накладу. Здавалось би, ідеєю створення робіт 
є приборкання прозорості скла. Водночас бажан-
ня художника-експериментатора створити об’єк-
ти відмінні від звичних, ужиткових не пересікалося 

з прагненням до образно-ідейного навантаження. 
Композиції мають виключно декоративних харак-
тер, незважаючи на те, що саме творчу спадщину  
Г. Літлтона вважаємо первинним імпульсом до фор-
мування поняття образотворче художнє скло. 

Серед перших учнів і послідовників Г. Літтлтона 
– Дейл Чігулі (Dale Chihuly), один з найвідоміших ху-
дожників-склярів сучасності. Автор здобув визнання 
насамперед 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, чер-
воних і синіх флористичних форм, які складаються у 
конструкцію на площі понад 600 м. кв. і переходять зі 
стелі холу всередину приміщення. Його ранні робо-
ти значно відрізнялися від сучасних, хоча саме вони 
надали імпульс до подальшого розвитку. З часом ав-
торські твори Д. Чігулі ставали активнішими за фор-
мою і кольором набували рис своєрідного сучасного 
рококо. Замість того, щоби працювати в площині про-
стої геометрії, з 1980-х років Д. Чігулі базував більшу 
частину свого мистецтва на природних мотивах, але 
знову, колір і тон відігравали ключову роль.

Довго над реалізацією творчих ідей Д. Чігулі в мате-
ріалі працював гутник-віртуоз Вільям Морріс (William 

Марвін Ліповський, США

Дейл Чігулі, США
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Morris), який згодом посів достойне місце в плеяді пі-
онерів студійного руху. У роботах В. Морріса виразно 
прочитується його захоплення доісторичними моти-
вами та етносом корінних американців. 

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

Серед піонерів студійного руху визначною по-
статтю є американець Том Патті (Tom Patti), який 
зі склом працює з початків 1960-х років. На відміну 
від своїх колег, художник не прагнув до монумента-
лізму і традиційних гутних технік виконання. Не було 
метою автора ані декоративне, ані образотворче 
начало. Художник впровадив ще одну віху творчого 
прояву в студійному склярстві – жагу до техноло-
гічного експерименту, нетрадиційного комбінуван-
ня технік і використання нестандартних підходів 
до формування скляного об’єкта. Технологічною 
новизною стало використання будівельного листо-
вого скла, яке після формування в муфельній печі, 
художник піддавав гутній обробці.  

Абстрактні роботи Джоела Філіпа Майєрса (Joel 
Philip Myers) можна співвідносити до певних видів 
абстрактного живопису. Таке порівняння має право 
на існування, але Д. Чігулі, і Дж. Ф. Майєрс працю-
ють у режимі, який має свою власну давню тради-
цію. Вони не імітують живопис, а досліджують при-
таманні склу колористичні можливості. Д. Майєрс 
виконує складні багатошарові гутні об’єкти, які зго-
дом піддає різноматітній холодній обробці: піско-
струй, травлення, гравірування. Частково художник 
використовує заздалегідь підготовлені заготовки, 
які перед накладанням на гарячу банку підігріває. 
Авторський почерк художника – багатство і вишу-
каність фактур абстрактних зображень, досконале 
відчуття колористики, стриманість форм.     

Відомим американським художником-склярем є 
Річард Маркіз (Richard Marquis). Найхарактернішими 
для творчості Р. Маркіза є кольорові чайники, вико-
нані в доволі складній технології формування на гуті 
попередньо підготовлених ф’юзінгових заготовок. У 
творчому спадку художника різноманітні об’єкти, ви-
конані з притаманним Р. Маркізу прагненню до реа-
лістичності і кольорового перенавантаження.   

До плеяди піонерів американського студійного 
руху належить Тутс Зінскі (Toots Zinsky) – художниця, 

Вільям Морріс, США
Стівен Рольф Пауел, США
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творчість якої асоціюють з декоративними мисами, 
виконаними у спосіб сплавляння маси кольорових 
ниток до дрібної пластики. Сама художниця іменува-
ла цю техніку терміном «filette-de-verre». Декоративні 
конструкції Т. Зінскі перетинають кордони між техно-
логіями литого та плавленого скла. Робота з кольо-
ровою склониткою вимагає надзвичайної точності, 
відчуття та розуміння структури, де сотні тонких різ-
нокольорових склодротів зливаються, утворюючи 
єдиний об’єкт – як правило чашоподібну посудину. 

Говард Бен Тре (Hovard Ben Tre) використовує гут-
не скло і метал для створення скульптур, які втілюють 
людське прагнення до духовного значення в постін-
дустріальному світі. Художник використовує металеві 
компоненти, які вбудовуються у скляні об’єкти, ото-
чують їх, або втираються як металеві порошки. Серія 
композицій «Структури» за стилістикою нав’язують до 
архітектурних мотивів. «Структура 30» (1986) у сво-
їй вертикальності та раціоналістичній, двосторонній 
симетрії справляє враження важкості, яка могла би 
нав’язувати до класичної або футуристичної структури.

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

У Німеччині піонером студійного руху є Ервін Ейш, 
який отримав скульптурну освіту в Академії мистецтв 
у Мюнхені, працював як графік і продовжив родин-
ну справу (його батько був гравером фабрики під 
Фрауенау). Серед найвідоміших робіт художника: се-
рія скульптур «Телефон» (1971), «Вісім голів Гарвея 
Літтлтона» (1976), «Портрети батька» (1986), «Мій 
Будда», «Блакитний Будда», «Внутрішня усмішка 
Будди» (1988), «Автопортрет» (2002), виконані у ти-
ходутій техніці і згодом розписані. Твори художника 

Том Патті, США

Тутс Зінскі, США
Річард Маркіз, США
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– найцінніші експонати, які сьогодні можуть допов-
нювати колекцію сучасного художнього скла.

У Великобританії, де студійне скло розвивається 
досить динамічно з 1970-х років, при всій філосо-
фічності ідей помітні принципи слідування природі 
матеріалу. Яскравими представниками є Пітер Лей-
тон (Peter Layton), Коллін Райд (Collin Reid), Стівен 
Проктер (Stephen Procter). У творчості П. Лейтона до-
мінують великого розміру вази з довільними форма-
ми 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 прозорого скла 
формують піраміду висотою понад 2 м. 

До найвизначніших постатей французького худож-
нього скла кінця ХХ ст. належать брати Антуан та 
Етьєн Леперльє (Antoine Leperlier, Etienne Leperlier), 
внуки прославленого автора техніки патдевер Ф. Де-

коршмона. Архаїчні за формою і декором, монолітні і 
водночас крихкі композиції А. Леперльє сприймають-
ся як культові предмети. Виконані в техніці спікання, 
холодної обробки та склеювання авторські твори ху-
дожника вирізняються технологічною складністю та 
образною концептуальністю. У творчості Е. Леперльє 
домінує більш абстрактний підхід до формотворення 
та ідейного наповнення.

Лінію геометризованої пластики впровадив у 
французьке скло словацький художник Ян Зорі-
чак, який від 1976 року живе у Франції. Пірамідальні 
форми більшості його робіт з вертикальною спря-
мованістю, складним структурним внутрішнім деко-
ром мають назви переважно пов’язані з космосом, 
зірками і неосяжністю всесвіту. Виходець з класич-
ної чесько-словацької школи з глибокими традиці-
ями холодної обробки оптичного скла Ян Зорічак 
увібрав упродовж десятків років творчості у Фран-

Ліно Тальяп’єтра, Італія

Ервін Ейш, Німеччина
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ції витонченість і делікатність французької школи 
склярства, наповненої вишуканою декоративністю 
та глибокою образністю. Ці дві школи надзвичайно 
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.

Вагоме місце у сучасному світовому мистецтві на-
лежить одному з піонерів голандського студійного 
скла Берту ван Ло (Bert van Loo). Найхарактернішими 
для творчості художника є монументальні об’єкти в 
екстер’єрі, виконані з листового скла, комбіновані з 
металом і склом. Скульптури Б. ван Ло – одні з пер-
ших скляних об’ємно-просторових об’єктів, які за 
технологічними принципами побудови відповідають 
вимогам розміщення у відкритому громадському про-
сторі, є безпечними для глядачів і не піддаються впли-
ву навколишнього середовища.

Шведське художнє скло, на відміну від французь-
кого та американського, наповнене колористикою і 
відрізняється відсутністю чітких прямолінійних форм і 
традиційною міфічною образністю. Ці характерні риси 
притаманні й авторським творам одного з найвідомі-

ся у створенні просторових об’ємно-пластичних 
арт-об’єктів з використанням оптичного скла. 

При всій абстрактності геометричних форм, лако-
нізмі 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 підвіконні» (2012), 
«Наполегливість» (2012), «Удвох» (2013). Часто для по-
силення образної виразності автор вдається до поєд-
нання скла з іншими матеріалами – деревом, каменем, 
металом. Особливо вдало митцеві вдається поєднува-
ти різні за принципом фактури: ідеально відполіроване 
оптичне скло та відлиті у землі брили гутного. 

Важливим центром художнього скла, з яким пов’я-
зана діяльність фактично усіх польських художни-
ків-склярів є Академія мистецтв ім. Є. Гепперта у 
Вроцлаві. До відомих художників сучасності, які ви-
кладають на кафедрі скла вроцлавської академії на-
лежать: Малґожата Даєвська (Malgorzata Dajewska), 
Казімєж Павляк (Kazimierz Pawlak), Барбара Звор-
ська-Разюк (Barbara Zworska Raziuk), Ян Робашев-
ський (Jan Robaszewski) та ін. 

Серед найвідоміших у світі польських художни-
ків – Чеслав Зубер (Czeslaw Zuber), який, щоправда 
більшість життя провів у Франції (з 1982 р.). У своїх 
авторських творах художник поєднує скульптуру з 
розписом, де найважливішим є рисунок і колір. Осо-
бливо характерними для творчості автора є об’єкти 
з великих брил оптичного скла, розписаних ззовні 
яскравими кольоровими плямами, які формують ан-
тропоморфні і зооморфні образи. Автор використовує 
відкриті люмінесцентні кольори, а їх колажне змішу-
вання породжує ефектні відбиття кольору по всій масі 
прозорого скла. Розписи на поверхні ілюзорно прохо-
дять всередину об’ємів, пронизують його, створюючи 
враження стихійної, хаотичної кольорової насиченості.

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. 
Продукції підприємства за зразками Боровських і їх 
авторські композиції виконані у технології вільного 
формування з подальшим використанням холодної 
обробки, піскоструменевої обробки і склеювання. 

ших у світі художників Бертіла Валлієна (Bertil Vallien). 
У його творах часто бачимо містичні закодовані фор-
ми, які нав’язують до естетики примітивізму, археоло-
гії чи стародавнього письма. 

Художнє скло Прибалтійських країн, перебуваючи в 
ареалі впливів скандинавської школи, вирізнялось осо-
бливим характером в загальній картині радянського 
декоративно-прикладного мистецтва. В усіх трьох кра-
їнах існують багатолітні традиції, передусім пов’язані з 
мистецтвом вітража. Серед розпізнавальних у світі ес-
тонських художників найвідоміший Іво Ліль (Ivo Lill) – ми-
тець, якого можемо сміливо вважати одним із піонерів 
студійного руху на теренах колишнього СРСР. Творчі 
роботи І. Лілля, виконані в техніці ламінованого скла, ви-
різняються геометризованою пластикою, наповненою 
оптичними ефектами та ідеєю світлопроникнення. 

Визнана в Литві національна знаменитість Р. 
Крюкас – один з перших активних послідовників 
руху студійного скла у Східній Європі. Його робо-
ти – це синтез різних технік, несподіваних підходів 
і матеріалів. Творчий метод Р. Крюкаса полягає в 
гармонійному поєднанні дизайнерського раціональ-
ного мислення і декоративно-образного трактуван-
ня матеріалу. Його авторський почерк розкрив-

Коллін Райд, Великобританія

Пітер Лейтон, США

Етьєн Лепер’є, Франція

Ян Зорічак, Франція
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Образи уявних і реальних тварин, казкових авто-
мобілів, уявних іграшок перенасичені різнобарв’ям 
і складністю форм, нав’язують до гротеску і кітчу і 
скоріш за стильовими характеристиками тяжіють до 
американського художньо скла. Недаремно прізвище 
Боровського добре відоме заокеанським поціновува-
чам сучасного художнього скла і присутнє у всіх спе-
ціалізованих виданнях.  

Угорська школа художнього скла вирізняється 
характерним тяжінням до декоративності і відносній 
близькості до чеського розуміння естетики. Визнач-
ними постатями угорського скла є Мартон Горват 
(Horvat Marton), Янош Єгенєйш (Jegenyes Janos), Ма-
рія Лугоші (Lugossi Maria), Ендре Ґаал (Gaal Endre).

У японському художньому склі поєднуються яскра-
во виражені національні риси та європейські тенденції 
розвитку студійного мистецтва. Японські художники 
зацікавилися склом Європи з 1920-х рр. Сатоіші Коші-
ба (Satoichi Koshiba) знайомився у Франції з технікою 
патдевер і переніс її в Японію. У 1930-х рр. після по-
їздки в Європу почав працювати Тошічі Івата (Toshichi 
Iwata) – піонер сучасного скла в Японії, а в 1940-ві рр. 
почав лідирувати в склі Кіогей Фуджіта (Kiohej Fujita), 
можна сказати, сучасний класик декоративної системи 
скла, заснованої на традиціях японського живопису. 
Свої орнаментальні коробки, шкатулки з кришками він 

почав створювати від 1973 р. і вперше представив їх 
на виставці в Токіо. Відтоді його твори колекціонують 
численні музеї світу.

У Австралії міжнародний студійний рух розпочався 
дещо пізніше, ніж у США та Європі. Серед австралій-
ських художників найвизначнішою постаттю є німець 
за походженням Клаус Моє (Klaus Moje), який заснував 
і довго очолював майстерню художнього скла при Ін-
ституті мистецтв Австралійського національного уні-
верситету 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 художни-
ків належить учень К. Мойє Брайян Херст (Brian Hirst). 
У творчих роботах художника виразно прочитується 
захоплення традиціями і мистецтвом корінного насе-
лення Океанії. Вражає контрастністю форм і фактур 
поєднання вільноформованого скла з ювелірно де-
корованими елементами з дорогоцінних металів. При 
цьому мистецький твір зберігає образ навмисне неси-
метрично відформованого об’єкта. На відміну від твор-
чих робіт К. Моє, де основні стилістичні характеристики 
підпорядковані принципам декоративності, композиції 
Б. Херста переповнені ідейним навантаженням, ема-
нують етнічними мотивами і образотворчим настроєм.

Брайян Херст, Австралія

Ремігіюс Крюкас, Литва
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Студійний рух у склярстві, що почався в країнах 
Західної Європи і США у другій половині XX століт-
тя, став однією з яскравих форм вираження сучасних 
авторських ідей і мав визначальний вплив на проекту-
вання виробів з художнього скла в усіх країнах світу, 
у тому числі й на теренах колишнього СРСР. Піоне-
рами радянського студійного руху стали організатори 
та учасники виставки «Скло. Образ. Простір», яка від-
булась у м. Ленінград (тепер Санкт-Петербург) 1981 
р., Олександр та Галина Іванови, Любов Савельєва, 
Фідаїль Ібрагімов і Андрій Бокотей. Згодом до п’ятір-
ки художників долучився ще один відомий сьогодні 
львівський митець Франц Черняк.

Смілива й непересічна акція, якою стала вистав-
ка творчої групи українських і російських художників, 
викликала велике зацікавлення і була високо оцінена 
в мистецтвознавчих колах. Сьогодні можемо сміливо 
твердити, що з проведенням цього заходу розпочи-
нається історична епоха розвитку студійного скла на 
теренах колишнього Радянського Союзу. Більшість 
творчих робіт художників цієї групи була виконана в 
центрі гутного виробництва колишнього СРСР – скло-
цеху Львівської експериментальної кераміко-скуль-
птурної фабрики. Саме тут 1989 р. розпочали діяль-
ність міжнародні симпозіуми гутного скла у Львові. 

Уже від 90-х років ХХ ст. українські митці А. Бокотей 
та Ф. Черняк формують ідентичність українського ху-
дожнього скла у світі. Ще 1986 р. та 1988 р. художники 
беруть участь у перших у світі міжнародних симпозіу-
мах гутного скла в м. Нові Бор (Чехословаччина) разом 

з десятками корифеїв сучасного скла з усього світу. 
До найяскравіших мистецьких подій сучасного 

українського склярства останніх років належать два 
проєкти професора Андрія Бокотея: виставка однієї 
композиції «Тайна вечеря» з нагоди 80-ліття худож-
ника та «Теракотова Армія», інстальована в Китаї. У 
березні 2018 р. п’ять залів Національного музею у 
Львові ім. А. Шептицького були наповнені духом мис-
тецької експресії, яку автор упродовж понад року 
акумулював при створенні монументальної композиції 
шириною майже сім метрів. Авторська інтерпретація 
тайної вечері з тринадцяти прозорих фігур, сформо-
ваних у притаманній для А. Бокотея манері пошуку 
пластичних рішень, наповнила глядачів відчуттям аб-
солютної чистоти і легкості.

Наступна масштабна композиція була створена 
художником упродовж 2018-2019 рр. і змонтована 
в експозиційних залах Музею мистецтва Централь-
но-Східної Європи «Ґрінвейв» у м. Усі, Китай. Вісім 
воїнів теракотової армії через тисячі років постали 
в зовсім іншому матеріалі – прозорому і крихкому 
склі. Доповненням до композиції став натурального 
розміру кінь, змонтований на складній конструкції з 
листового скла. Незважаючи на те, що фігури фор-
мувались на доволі реалістичних дерев’яних формах, 
виразно прочитується абстрактне трактування та ін-
дивідуальних підхід до пластики, відповідно до сучас-
них віянь в міжнародному студійному склі.

Обидві монументальні композиції А. Бокотея мо-
жуть слугувати прикладом функціонування худож-

С У Ч А С Н Е  А В Т О Р С Ь К Е 
С К Л О  В  У К Р А Ї Н І

Андрій Бокотей, Тайна вечеря, 2018 р.

Андрій Бокотей, Теракотова армія (фрагмент), 2019 р.
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нього скла в площині образотворчого мистецтва. 
Досягнені в композиціях формотворчі принципи 
відповідають характерним особливостям сучасної 
скульптури, а ідейно-настроєвий посил нав’язує і до 
традиційних історичних образів, і до концептуальних 
рішень в сучасній фігуративній пластиці.

Сьогоденне обличчя українського художнього 
склярства формується декількома впізнаваними 
особистостями, до яких належить Олександр Звір. 
Властиву традиційним способам гутного форму-
вання пластичність форм художник інтерпретує 
по-своєму: у композиціях, виконаних винятково в 
гутній техніці, так би мовити «на одному диханні», 
застосовано мінімум холодної обробки та склею-
вання. Вільноформовані об’єкти з відверто вира-
женою аморфністю часто викликають асоціації з 
фігурою, обличчям чи позаземними фантастичними 
істотами. При цьому в гутних творах чітко підкрес-
лена декоративність, утримана послідовна коло-
ристична гама, прочитується спільна ідейна лінія. 

Безперечно, відсутність виробничої бази ускладнює 
можливості для творчої активності художників-склярів, 
особливо тих, які в основному працюють у гутній тех-
ніці. Це стимулює до пошуку нових технік виконання 
композицій і реалізації авторських планів. Цим шляхом 
прямує в останні роки Андрій Петровський – худож-
ник, гутник-віртуоз і педагог. У колористично вива-
жених композиціях А. Петровський поєднує гутні еле-
менти з модулями, виконаними способом термічного 
формування, шліфованим оптичним склом. При цьому 
автору вдається вміло уникнути контрасту складових 
композиції, що неодноразово зустрічається у творчості 
вітчизняних і закордонних художників-склярів і межує 
з кічем і надмірною декоративністю.

Працюючи творчо в царині архітектурного та декора-
тивного скла, педагог кафедри художнього скла ЛНАМ 
Орест Принада, шукає нові шляхи в технології, спря-
мовані 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. Прина-
ди в його камерних декоративних вазах є орнаментика 
мистецтва Трипілля, а також традиційні японські кера-
мічні посудини. Поєднанням аскетичного колористич-
ного рішення, простоти технологічного експерименту та 
багатства фактури й форми вирізняється серія останніх 
пластичних композицій художника, експонованих упро-
довж 2016-2019 рр.

Олександр Звір

Орест Принада

Андрій Петровський
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До плеяди художників, чия діяльність формує об-
личчя сучасного українського склярства належить 
київський митець, випускник кафедри художнього 
скла Львівського інституту декоративно-прикладного 
мистецтва (нині ЛНАМ) Станіслав Кадочніков – один з 
небагатьох українських художників, який працює з не-
одимовим, авантюриновим, оптичним склом, кришта-
лем, часто застосовує техніки гравірування, глибокої 

піскоструменевої обробки, травлення. 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). 

Молоде покоління митців у прагненні бути послі-
довниками піонерів студійного руху, підтримуючи 
революційний дух самого феномена, вдаються до 
часто контроверсійних розв’язань, де базові ознаки 
традиційного мистецького твору – форма, колористи-
ка, технологія, декоративність і естетика – відіграють 
найменшу роль або й зовсім відсутні.

Аналізуючи творчість митців сучасності виразно 
прослідковується і зміна напряму розвитку світового 
мистецтва скла. Декоративний підхід до композицій-
ного рішення у 1980-х – 1990-х рр. плавно перейшов 
у образне навантаження, появу інсталяції на зламі ти-
сячоліть. Останні тенденції натомість, демонструють у 
творчості вже чергового покоління учасників студій-
ного руху активне функціонування концептуальних і 
мультимедійних рішень на межі відсутності техніки, а 
часто й базового матеріалу, чи проектів із виразним 
соціальним контекстом.

До реалізації твору з назвою «Роботи новачків» ла-
тиська 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 вико-
нали 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, пе-
реглянути ролик з виконання кожного об’єкта, наво-
дячи камеру на виставлений поруч графічний код. 

З одного боку – робота авторки композиції обмеже-
на до ідеї та її орґанізації, а не практичного виконання 
скляного об’єкта. З іншого – ілюстровано питання, 
яке породжує дискусії десятиліттями – роботи біль-
шості художників у матеріалі виконують майстри-гут-
ники, а не самі митці. Відірвані від концепції роботи 
– деформовані об’єкти з прозорого скла – не наділені 
жодною естетичною, мистецькою чи іншою вартістю, 
окрім хіба емоційної прив’язаності самих виконавців, 

«склярів-новачків». Єдине переконливе нововведен-
ня, яке не піддається критиці – це такий популярний 
останнім часом інтерактив, до якого апелюють сучас-
ні музеєзнавці та куратори арт-проектів. 

Наступна концептуальна композиція, проте вже наді-
лена не тільки змістом, а й формою – робота японсько-
го митця, постійного учасника симпозіумів у Львові Ка-
зуші Накади «Symvolika «L». Серія гутних, наближених 
до реалістичних об’єктів – ракета, телефонна трубка, 
свинка-копилка, вагони поїзда, фігурка людини, окри-
лене серце, шахова фігура тура, книга та ін.  – візуалі-
зація гасел, які респонденти окреслювали як найваж-
ливіші поняття в їхньому житті на даний момент (емоції, 
метро, спілкування, книги, культура, майбутнє, сім’я, 
гроші, пріоритети, війна, свобода). Композиція допов-
нена відео-матеріалом з інтерв’ю, які провів К. Накада 
на вулицях Львова. Такі опитування митець реалізує в 
інших країнах, а у дотеперішній творчості К. Накада не 
вперше вдається до реалізації подібних багатогранних 
проектів соціального характеру. 

Вкотре своєю неординарністю та творчою хариз-
мою порадували глядачів та учасників 11 Міжнарод-
ного симпозіуму гутного скла у Львові американські 
художники Анґус Пауерс і Джеймс Роннер. Цього 
разу авторська концепція лежала в перформативній 
площині: Роннер виконував роботу біля печі у надуто-
му червоному костюмі, а згодом у ньому ж пройшовся 
вулицями міста. Процес було зафіксовано на камеру, 
а відеоматеріал також доповнив експоновану роботу. 

Тож уже можемо говорити про утвердження ново-
го 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 інста-
ляції, відео-арту, перфомансу чи інших активностей, 
автори позиціонують свої мистецькі результати у ді-
лянці художнього скла.

Н О В І Т Н І  Т Е Н Д Е Н Ц І Ї  Т А 
К О Н Ц Е П Т У А Л Ь Н І  Р І Ш Е Н Н Я  В 

А В Т О Р С Ь К О М У  С К Л І
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Міжнародний студійний рух був ключовою добою 
в новітній історії мистецтва скла. Цей феномен при-
звів до переоцінки ролей двох професій – дизайнера 
і майстра-гутника, спричинивши об’єднання їх в одну 
– професію художника, автора мистецького твору, 
який відтепер буде трактований на тому ж рівні, як 
робота живописця чи скульптора. Рух студійного скла 
спричинив появу нового поняття в сучасному мисте-
цтві – образотворчого скла, яке упродовж останніх 
десятиліть сформувало нові мистецькі вартості та на-
було якостей жаданого артефакту. 

Авторські твори піонерів студійного руху ґенерува-
ли основні критерії валоризації мистецької вартості 
авторського скла і стали основою приватних і дер-
жавних колекцій у всьому світі. «Революція» студійно-
го руху, яка відбулася кілька десятиліть тому в Спо-
лучених Штатах, тепер визнана ключовою подією в 
історії культури та мистецтва.

На пострадянському просторі художнє скло на-
було власних індивідуальних рис у кожній з країн: у 
російському художньому склі превалюють формаль-
ні пошуки; прибалтійські художники є послідовника-
ми північноєвропейських течій, де основний акцент 
ставиться на елементарності форм і мінімалізмі ко-
льорових вирішень, при відвертому тяжінні до деко-
ративності; українські митці, натомість, тяжіють до 
експериментальних і образотворчих властивостей 
мистецького твору.нього скла в площині образотвор-
чого мистецтва. Досягнені в композиціях формотвор-
чі принципи відповідають характерним особливос-
тям сучасної скульптури, а ідейно-настроєвий посил 
нав’язує і до традиційних історичних образів, і до кон-
цептуальних рішень в сучасній фігуративній пластиці.

Сьогоденне обличчя українського художнього 
склярства формується декількома впізнаваними 
особистостями, до яких належить Олександр Звір. 
Властиву традиційним способам гутного формування 
пластичність форм художник інтерпретує по-своєму: 

у композиціях, виконаних винятково в гутній техніці, 
так би мовити «на одному диханні», застосовано мі-
німум холодної обробки та склеювання. Вільнофор-
мовані об’єкти з відверто вираженою аморфністю 
часто викликають асоціації з фігурою, обличчям чи 
позаземними фантастичними істотами. При цьому в 
гутних творах чітко підкреслена декоративність, утри-
мана послідовна колористична гама, прочитується 
спільна ідейна лінія. 

Безперечно, відсутність виробничої бази усклад-
нює можливості для творчої активності художни-
ків-склярів, особливо тих, які в основному працюють 
у гутній техніці. Це стимулює до пошуку нових технік 
виконання композицій і реалізації авторських планів. 
Цим шляхом прямує в останні роки Андрій Петров-
ський – художник, гутник-віртуоз і педагог. У коло-
ристично виважених композиціях А. Петровський 
поєднує гутні елементи з модулями, виконаними спо-
собом термічного формування, шліфованим оптич-
ним склом. При цьому автору вдається вміло уникну-
ти контрасту складових композиції, що неодноразово 
зустрічається у творчості вітчизняних і закордонних 
художників-склярів і межує з кічем і надмірною деко-
ративністю.

Працюючи творчо в царині архітектурного та деко-
ративного скла, педагог кафедри художнього скла 
ЛНАМ Орест Принада, шукає нові шляхи в технології, 
спрямовані на максимальне розкриття оптичних яко-
стей скла разом з його розмаїтими фактурами (деко-
ративні композиції в інтер’єрі із серії «Простір1-, 2-, 3-, 
4», 2000-2004 рр.). Художньо-образними інспіраціями 
О. Принади в його камерних декоративних вазах є 
орнаментика мистецтва Трипілля, а також традиційні 
японські керамічні посудини. Поєднанням аскетич-
ного колористичного рішення, простоти технологіч-
ного експерименту та багатства фактури й форми 
вирізняється серія останніх пластичних композицій 
художника, експонованих упродовж 2016-2019 рр.

Ян Зорічак, Словаччина / Франція
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МОНУМЕНТАЛЬНЕ  ХУДОЖНЄ 

СКЛО В СЕРЕДОВИЩІ ХХ – 

ПОЧАТОК ХХІ  СТОЛІТТЯ.

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Монументальне художнє скло в середовищі про-
йшло значний період становлення і розвитку. Першим 
виразником монументальності у склі можемо вважати 
вітражі. Історія виникнення вітража відома ще задов-
го до появи шедеврів у соборах Сен-Дені і Шартрі 
(Франція, XII століття). Археологічні дослідження свід-
чать, що спроби виготовлення вітражного скла були у 
стародавньому Вавилоні, Єгипті, Греції і Римі. На тери-
торії стародавнього Карфагена знайдені скляні улам-
ки, які вказують на те, що свої перші кроки мистецтво 
вітражу здійснювало там більше п’яти тисяч років 
тому. Пізніше повноцінні вітражні вікна були створені 
у Візантії при будівництві храму св. Софії Константи-
нопольської в VI столітті. За свідченням сучасників, 
вітражне мистецтво тієї епохи обмежувалося вико-
ристанням шматочків скла різної форми і діаметра, 
вмуровані у прорізи на дошці, якою замощувувався 
віконний отвір. Класична техніка вітражу сформува-
лася в XI столітті в Європі. Зростання популярності й 
попиту на вітражні вікна привело до того, що на зламі 
ХІ й ХІІ століть ченець Теофіл Пресвітер створив під-
ручник «Diversarum artium schedula», в якому детально 
та професійно описав техніку виготовлення вітражу. 
Сьогодні на підставі цього підручника можна відтво-
рити методи середньовічних майстрів. Популярність 
вітражів зросла починаючи з ХІІ століття завдяки роз-
витку сакральної архітектури. Вітражі Середньовіччя 
– це важливий період розвитку цього виду мистецтва. 
Цей вид мистецтва розповсюджується по всіх краї-
нах Західної і Східної Європи, вдосконалюється тех-

ніка виготовлення, збільшується кількість вітражних 
осередків. В епоху Відродження мистецтво вітражів 
переживало певний занепад і не було так широко 
розповсюджене як у попередню епоху. Ренесансний 
вітраж дещо трансоформується (кафедральні собори 
у Флоренції та Мілані) або продовжує готичні традиції 
(Вестмінстер. абатство в Лондоні). 

Новий поштовх у розвитку вітражної справи надали 
художники XIX ст. Знову повертається мода на віт-
ражі. Інноваційний дизайнер Вільям Морріс, прикра-
шаючи нові будівлі в стилі неоготики, відтворював не 
лише релігійні сцени, але й світські сюжети (легенда 
про короля Артура і Ланселота). З цього часу мис-
тецтво вітража посідає важливе місце серед інших 
декоративно- монументальних технік, його яскрава 
декоративна сутність у поєднанні з багатоманітні-
стю художніх особливостей вирізняється широким 
спектром мистецьких рішень в архітектурному се-
редовищі. У більшості випадків вітраж пов’язаний зі 
стильовим напрямом архітектури або декоративним 
вирішенням інтер’єру, тому часто є відображенням 
популярних мистецьких тенденцій на кожному окре-
мому етапі розвитку, за яким можна простежити іс-
торичні зміни стосовно ролі та функцій мистецтва віт-
ража в архітектурі на тлі різних часових періодів, що 
дає можливість встановити взаємозв’язок мистецтва 
та культури із соціальними, економічними та політич-
ними факторами. 

Справжнім проривом у вітражному мистецтві другої 
половини ХІХ ст. стала діяльність Л.-К. Тіфані. Худож-

ник експериментував над вдосконалення технології 
виготовлення вітражів. Під його керівництвом було 
винайдено спосіб формування пластинок скла у віт-
ражі, який зараз використовують виробники вітражів 
у всьому світі. Технологія Тіффані полягає в тому, що 
шматочки скла скріпляються між собою не за допо-
могою грубих металевих (частіше свинцевих) профі-
лів, а мідної стрічки. Цю техніку широко застосовують 
сучасні художники. 

У ХХ ст. давнє мистецтво виробництва художнього 
скла та вітража також зазнало якісних змін. Нині віт-
раж має досить гнучкі межі функціонального викори-
стання, і цим пояснюється доволі широкий вибір його 
сучасних технологічних рішень.

Скло в архітектурі теж зазнало чималих змін. Розви-
ток монументально-декоративного скла можна наз-
вати новою сторінкою у світовому художньому склі. 
Відбувся відхід від традиційного розуміння скла як ма-
теріалу для конструкції вікон. Тепер почали вбачати 
роль скла як матеріалу для самої архітектурної кон-
струкції. Поштовхом для цього стали новації в архітек-
турному дизайні у кінці ХІХ ст., коли із застосуванням 
нових несучих матеріалів (чавун, сталь, залізобетон) 
для скла з’явились нові можливості. Архітектори по-
чали експериментувати зі створенням вітражних стін 
та стель, проєктувати зимові сади з металевою ар-

матурою тощо. Як приклад можемо згадати Кришта-
левий палац (Crystal Palace, Лондон, Великобританія), 
побудований в 1851 році й представляє найамбітніші 
скляні архітектурні проєкти свого часу. Скляні та віт-
ражні конструкції органічно представлені у спорудах 
архітекторів В. Орти, Л. Саллівена, А. Ґауді, Ф. Райта. 

Нове бачення скла використовують художники сти-
лю ар-деко. Прикладом є творчість Рене Лаліка, який 
оформив інтер’єри сакральних і громадських споруд 
скляними панелями, люстрами, вітражами, перего-
родками тощо. Серед його робіт можемо назвати 
інтер’єр церкви Св. Матвія у м. Мілбрук (США), ка-
плиці в Дувр-ла-Делівранд (1931), інтер’єри пасажир-
ських лайнерів «Париж» (1929), «Іль де-Франс» (1927), 
«Нормандія» (1935), скляні двері у палаці князя Асака 
(1931-1933 рр., Японія), інтер’єр у Peace Hotel в Шан-
хаї (1929), декорує павільйони та розроблює проєкти 
фонтанів на Єлисейських полях (1936) та ін. У його 
проектах вражають масштаби і об’єми скляних пере-
городок, дверей, панелей, люстр. 

Художники-модерністи П. Клеє, Й. Альберс, Й. Прик-
кер, А. Вендлінґ, Г. Кампендонк, Ф. Леже, Ж. Руо, 
А. Матіс, М. Шагал, Ф.-Л. Райт, З. Польке вводили 
скляні композиції та вітражі у систему декорування 
інтер’єру, надаючи вітражу роль гострих за ритмом і 
насиченістю кольору основних художніх акцентів. 

Марк Шагал, "Вікна Америки", 1977
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Нові технології виготовлення різноманітних за 
оптичними властивостями матеріалів і штучне освіт-
лення дали широкі можливості для інтенсивного 
розвитку вітража. Винахід склопрокату дозволив 
вплавляти скло в бетон, створювати цілком скляні 
стіни (цільноскляна вітражна вежа в Музеї сучасного 
мистецтва, Токіо, Японія, роботи Ґ. Луара з Шартра). 
У другій половині ХХ століття, поряд із розширенням 
технічних і матеріальних можливостей, почала роз-
виватись також галузь, пов’язана з виготовленням 
великоформатного художнього скла. Нині ця сфера 
мистецтва динамічно розвивається, надаючи великі 
технічні можливості для використання художнього 
скла в архітектурі. Художнє скло значно збагачує су-
часну архітектуру, а також її історичні об’єкти. Нові 
технології виготовлення, підкріплені вагомою діяль-
ністю художників-монументалістів, визначають його 
новий образ. Архітектори із задоволенням залучають 
художнє скло у сучасні проєкти. Популярним стає 
його розміщення у громадських будівлях: аеропор-
тах, вокзалах, торгових центрах, школах, готелях, 
банках, офісах, а також у приватних помешканнях.

Постійні інновації у склі дозволили сучасним худож-
никам і дизайнерам вивести його у відкритий міський 
(urban space) і природній простір у вигляді фонтанів, 
інсталяцій, арт-об’єктів (декоративних композицій) 
тощо. А Міжнародний студійний рух спричинився до 
зміни прийомів і методів мисл ення, що повело за со-
бою еволюцію способів авторського висловлювання. 
Джерелом сучасної скляної інсталяції є монументаль-
на і декоративно-просторова композиція. Художнє 
скло стало специфічним медіумом його реалізації. 
Скло втягнули в експериментальну форму взаємодії 

зі сприйняттям, предметним світом, з візуальним і 
умовним простором. 

Художнє скло фігурує у трьох композиційних струк-
турах архітектурного об’єкта. Сприймається всере-
дині об’єкта, на фасаді та у межах споруди, зрештою 
– в урбаністичному контексті, прикладом чому є ро-
боти Д. Чіхулі, С. Лібенського, Я. Брихтової, П. Глави, 
А. Ґрита та ін. Широкий спектр впливу скла на архі-
тектурний простір. Воно створює образ, який є не-
від’ємною частиною будівлі та впливає на її естетичне 
сприйняття, визначає її виразність, символіку, харак-
тер, колористику, внутрішній, а також опосередкова-
но зовнішній простір, інтегрує фасад. Скло впливає 
на зміни світла, яке проникає крізь нього.

У загальнокультурному масштабі формуванню сучас-
них принципів практики інсталяції із застосуванням скла 
в якості основного матеріалу сприяв розвиток у пер-
шій половині ХХ століття художніх і наукових концепцій 
про природу світла, форми і простору; нове розуміння 
скульптури, контексту її просторового позиціонування і 
поглиблення процесів злиття і взаємодії видів мистецтв. 
Арт-об’єкти та інсталяції виконували художники-склярі, 
скульптори, дизайнери. Різні за характером і технікою 
виконання були інсталяції та арт-об’єкти Г.Літтлтона, Д. 
Чіхулі, Е.Ейша, А. Ґрита, Б. ван Лоо, У. Меркер, І. Шугаєка,  
Г. Галема та ін. 

Інтеграція скла в актуальні форми мистецтва ста-
лася внаслідок осмислення специфіки властивостей 
матеріалу, його візуально-пластичних і просторових 
характеристик, а також потенціалу можливостей тран-
сляції авторського висловлювання. Художнє скло в 
сучасному мистецтві має значні можливості і в техно-
логічному, і в медійному аспектах.

Маріанн Перетті, Кафедральний собор м. Бразіліа, Бразилія, 1989 р.

Дейл Чігулі, США



32  ▪ м о н у м е н т а л ь н е ▪ х у д о ж н є ▪ с к л о м о н у м е н т а л ь н е ▪ х у д о ж н є ▪ с к л о ▪ 33

Скло – основний матеріал, який роками використо-
вувався в архітектурі, в першу чергу для вікон у будів-
лях, а також у сучасній архітектурі з моменту презента-
ції Кришталевого палацу, як архітектурного елемента з 
переважною естетичною функцією. Сьогодні промис-
ловість пропонує великий асортимент скляних виробів 
з різними характеристиками та функціями. Найважли-
вішими параметрами скла в архітектурі на сьогодні є: 
світлопроникність, передача кольору, випромінюваль-
на здатність, теплоізоляція, акустичні властивості, без-
пека та протипожежний захист. 

Монументальне художнє скло в середовищі – це віт-
раж, мозаїка, арт-об’єкти, інсталяції та скульптура зі 
скла, предсталені в архітектурному просторі. Розгля-
немо художні вироби зі скла монументального харак-
теру, що в українському мистецтвознавстві називають 
об’єктами монументально-декоративного мистецтва. 
Розвиток монументального художнього скла аналізу-
ється у контексті історичних і стилістичних аспектів, що 
безпосередньо впливали на художню творчість. Увага 
звертається також на особливості розвитку Міжна-
родного студійного руху. У зарубіжній науковій літера-
турі часто вживається термін «glass architecture», який 
об’єднує вироби зі скла як в інтер’єрі та середовищі, 
і, звісно, скло як будівельний матеріал (скляні вітрини, 
фасади, перегородки тощо). Термін «glass architecture» 
більш точніше відображає поняття монументального 
художнього скла в середовищі.

Типологія творів монументального художнього 
скла. За функціональними особливостями художні 
твори зі скла поділяються на декоративно-архітек-
турне скло, світильники, посуд, декоративно-ужитко-
ві предмети, дрібну пластику, прикраси.

Декоративно-архітектурне скло основним маси-
вом творів належить до декоративно-монументаль-
ного мистецтва і поділяється на три типологічні гру-
пи: смальтові мозаїки, вітражі, скляні архітектурні 
елементи (прокатне візерунчасте скло, армоване 
скло, склоблоки, облицювальні плитки тощо). Ху-
дожній вітраж та монументально-декоративне скло 
як окремий вид монументального мистецтва завжди 
привертали увагу науковців образною виразністю та 
розмаїттям форм і функцій.

Світильники також поділяються на кілька типоло-
гічних груп освітлювальних предметів. Порівняно із 
керамічними, металевими і дерев’яними світильника-
ми, скляні появилися пізно, зважаючи на дороговизну 
матеріалу. Наприкінці XVI ст. у Венеції почали виго-
товляти скляні підсвічники, а згодом, через століття 
— пишні люстри із гірлянд прозорого скла, утворених 
з розеток, квітів, листочків, плодів, рожків тощо. У XIX 

ст. в Європі були широко розповсюджені оздобле-
ні склом бра, торшери, жирандолі, а на початку XX 
ст.— різноманітне декоративне електроосвітлюваль-
не скло, люстри тощо.

Як результат еволюції форми декоративно-просто-
рової композиції і досвіду застосування скла в мону-
ментальному мистецтві та архітектурі слід розглядати 
формат скляної інсталяції. Розгляд твору декоратив-
но-прикладного мистецтва поза утилітарною функ-
цією, девальвація пріоритету декоративності сприяє 
поступовому зміщенню фокусу сприйняття з емо-
ційного насичення реципієнта і простору на інтелек-
туальне їх (реципієнта і простір) насичення. Стаючи 
важливим способом візуалізації ідеї, скляна інсталяція 
зберігає функцію просторово-часового провідника. 
Формування різномасштабності поля сприйняття дає 
можливість виокремити групи «камерної інсталяції».

Розглянемо розвиток монументального худож-
нього скла в середовищі за принципом персоналій і 
об’єктів, які вибірково відображають в хронологічно-
му порядку основні тенденції означеної тематики.

ЛУЇС ДОМЕНЕК-І-МОНТЕНЕР
LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER (1850–1923)

Народився в Барселоні, освіту здобув у мадрид-
ській архітектурній школі Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. З 1873 р., Люїс Доменек по-
чинає працювати викладачем Архітектурної школи в 
Барселоні, «Escola d’Arquitectura», у 1875 р. отримав 
посаду професора. До 1900 року Доменек став ди-
ректором Архітектурної школи. У цей час Люїс До-
менек також продовжував кар’єру іспанського полі-
тика. Разом з викладацькою і політичною діяльністю 
здійснив низку архітектурних проєктів. Застосовував 
синтез мистецтв: скульптуру, мозаїку та вітраж. Ре-
алізовані проєкти приватних резиденцій: Casa Navàs 
i Rull, Casa Lleó Morera та Casa Thomas у Барселоні; 
громадські будівлі –Палац каталонської музики і гос-
піталь Сант-Пау, які внесені до списку Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО.

Стиль Люїса Доменека поєднує логічні, раціональні 
структури архітектурної конструкції функціоналізму 
з ексцентричним іспано-мавританським декором у 
поєднанні з вигинами, пов’язаними з «каталонським 
модернізмом». Особливо так званий «каталонський 
модернізм» архітектор застосував у проєктах і карто-
нах вітражів до Палацу каталонської музики. Доменек 
також використовував комбінацію таких матеріалів, 
як мозаїка, кераміка та вітражі, і вміло їх стилізував. 

МОНУМЕНТАЛЬНЕ  ХУДОЖНЄ 

СКЛО. ТИПОЛОГІЯ

Луїс Доменек-і-Монтенер, 1905-1908, 
Палац каталонської музики, м. Барселона, Іспанія



34  ▪ м о н у м е н т а л ь н е ▪ х у д о ж н є ▪ с к л о м о н у м е н т а л ь н е ▪ х у д о ж н є ▪ с к л о ▪ 35

Палац каталонської музики був побудований на 
початку XX століття, як резиденція для національно-
го каталонського хорового колективу «Орфей», який 
базувався в Барселоні. Мозаїкою оздоблено фасад 
будівлі, де зображено хоровий колектив «Орфей». В 
інтер’єрі вражає своїми розмірами вітраж у стелі Па-
лацу. Величезні вітражні вікна утворюють незвичну 
для тогочасної архітектури конструкцію – увігнутий 
всередину купол. У центрі композиції зображено сон-
це, від якого радіально розходяться промені з кольо-
рового скла. Крім орнаментальних мотивів по колу у 
два ряди, зображено жіночі голови – «співаючі анге-
ли». Вітраж монументальний, стилізований, об’ємний.

ДЕЙЛ ЧІГУЛІ / DALE CHIHULY

Народився 1941 р. Відомий американський худож-
ник-скляр  і скульптор. Працює з гутним склом, яке 
вивів у сферу монументальної скульптури. Створив 
низку творів монументального художнього скла у се-
редовищі (інтер’єри та ландшафт): інсталяції, авторські 
арт-проєкти у стилі енвайромент, люстри. Його роботи 
складні за технікою виконання.

Освіта здобув у Вашингтонському університеті, отри-
мавши в 1965 році ступінь бакалавра мистецтв за спеці-
альністю дизайн інтер’єру. У 1967 році Д. Чіхулі отримав 
ступінь магістра скульптури в університеті Вісконсіна в 

У Сіетлі з 2012 р. створено сад творів художника під 
назвою Chihuly Garden. Також встановлено невелика 
майстерня з муфелем і гутною піччю, де працюють 
місцеві художники, а відвідувачі мають можливість оз-
найомитись з процесом виготовлення скляних творів.

Його установки, як у ботанічних садах назовні, так і 
ті, що інтегровані в рослини та стовбури, а також сер-
пантинові люстри, підвішені на сталевих мотузках під 
великими куполами, часто складаються з сотень еле-
ментів, виготовлених з так званих спіралеподібне скло 
за зразком венеціанського, хоч і розплавлене, і видуте 
у більш своєрідні, природні та фантастичні форми. 

АЛОЙЗИ ЯН ҐРИТ / ALOJZY JAN GRYT

Алойзи Ґрит народився у 1937 р.. Навчався на архі-
тектурному факультеті Вроцлавського технологічного 
університету (1956–1962) та у Державній вищій школі 
образотворчих мистецтв у Вроцлаві (1961–1965). Ві-
домий польський скульптор, живописець, автор інста-
ляцій та арт-об’єктів, а також художніх творів, пов’я-
заних з архітектурою. Об’єкти інсталяції у публічному 
просторі є важливими для роботи художника. У 1999 
році була реалізована концепція художника: фонтан 
«Джерело» («Zdrój»), розташований на Ринковій площі у 
Вроцлаві, що стало предметом багатьох дискусій. Арт-
об’єкт виконано у рамках Європейського фестивалю 

Медісоні, де його керівником був Гарві Літтлтон. У 1968 
році Д. Чіхулі, стає стипендіатом програми Фулбрайта і 
виграє грант Фонду Луїса Комфорта Тіффані за роботу 
у склі. Завдяки стипендії і гранту їде на стажування у Ве-
нецію на фірму Venini (о. Мурано). Пізніше отримав ще 
ступінь магістра з образотворчого мистецтва в Школі 
дизайну в Род-Айленді. У 1969 р. знову здійснив подо-
рож до Європи (Німеччина, Чехія), де зустрічався з Е. 
Ейшом, С. Лібенським, Я. Брихтовою.

Дейл Чіхулі виконує великі інсталяції, арт-об’єкти і 
твори предметного дизайну тощо. Його роботи збері-
гаються у колекціях понад 200 музеїв світу. Величез-
ні, висотою в кілька метрів, скляні статуї цього автора 
складаються з великої кількості елементів, закріплених 
на одному металевому каркасі. Фантастичні люстри з 
пелюстками-»тентаклями», дивовижні квіти та інші рос-
лини потребують особливого технологічного підходу 
не тільки на стадії видування, а й в процесі монтажу. 
Так, деякі масштабні інсталяції Дейла Чіхулі, що скла-
даються з безлічі елементів, вимагають близько місяця 
на тільки на монтаж. Автор здобув визнання насампе-
ред завдяки яскравим і грандіозним об’єктам у архі-
тектурі. Найвідоміша з них «Квіти Комо» (Fiori di Como) 
розташована у фойє готелю «Белладжіо» в Лас-Веґа-
сі — це понад 2000 яскравих жовтих, червоних і синіх 
флористичних форм, які складаються у конструкцію 
на площі понад 600 м. кв. і переходять зі стелі холу 
всередину приміщення.

скла у Вроцлаві «Гра зі склом». Організатори фестива-
лю вирішили «вивести скло у простір» міста. 

Алойзи Ґрит реалізує ідеї в різних матеріалах: ви-
користовує скло, камінь, бронзу, кераміку; він та-
кож мав досвід концептуального характеру. Скляні 
арт-об’єкти та інсталяції виконано у стилістиці кон-
цептуалізму та мінімалізму. У своїх аскетичних, інте-
лектуально вишуканих роботах А. Ґрит використовує 
скло з його оптичними властивостями (серія «Пейза-
жі» та «Скляні гори»).

БЕРТ ВАН ЛОО / BERT VAN LOO (1946 - 2016)

Голландський скульптор, який в основному працю-
вав зі склом. Освіту здобув в Академії Герріта Рітвель-
да в Амстердамі. У скульптурних композиціях Берт ван 
Лоо скло поєднував з бронзою, свинцем, каменем та 
деревом. Берт ван Лоо часто запрошували на викла-
дацьку роботу у різні академії та університети у Євро-
пі, США, Японії, Австралії та Китаї. З 1975 по 2014 рік 
Берт ван Лоо був також радником і куратором бага-
тьох культурних і мистеьких організацій, таких як Рада 
з культури в Гаазі, Фонд Мондріана в Амстердамі, Ху-
дожня галерея Левант у Шанхаї.

Він реалізував проєкти та інсталяції у публічному 
просторі в Нідерландах, у тому числі у своєму рід-
ному місті Гюльпен, а також у Китаї. Берт ван Лоо 

Дейл Чігулі, США Алойзи Грит, "Джерело", 1996 р., м. Вроцлав, Польща
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працював і з персональними проєктами і в співпра-
ці з іншими художниками з Європи, США, Австралії, 
Японії та Китаю.

ДЕННІ ЛЕЙН / DANNY LANE

Денні Лейн – американський художник, який пра-
цює у Лондоні. Відомий як скульптор і дизайнер. В 
скульптурі віддає перевагу таким матеріалам як скло 
і сталь. Популярність здобув завдяки меблям зі скла. 
Д. Лейн навчався у 1975 році у художника-вітражиста 
Патріка Рейнтієнса, у Бурліфілд-хаусі в Бакінгемширі, 
а потім у школі Раскіна (Оксфорд), також прослухав 
основний курс образотворчого мистецтва в Школі 
мистецтв Байама Шоу в Лондоні.

На початку 1990-х років Лейн зосередився на ство-
ренні масштабних скляних та сталевих скульптур для 
громадських та корпоративних приміщень. Роботи 
Лейна можна знайти у громадських місцях та колекці-
ях по всьому світу, таких як Лондонське метро, Canary 
Wharf Plc, Музей Вікторії та Альберта, Microsoft, British 
Land Plc, Rolex Великобританія, Британське управлін-
ня аеропортів, Swire Properties та General Motors. Пер-
ші громадські проєкти Д. Лейна виконані у кінці 1980-
х рр., включаючи фонтан зі складеним склом (1986) в 
Маямі, травлені скляні екрани, і настінну скульптуру 
для посольства Великобританії в Гельсінкі.

Для побудови своїх скляних скульптур Лейн вико-
ристовує такі характеристики скла як міцність і про-
зорість. Цей підхід поширюється на традиційні методи 
обробки скла та металу. Його роботи - це монумен-
тальні конструкції, виготовлені з промислового фло-
ат-скла та сталі, скляні меблі, кольорова скляною 
скульптурою, твори предметного дизайну.

У 1996 році біля входу на стадіон «Уемблі» в Лон-
доні виконав сталеву та скляну скульптуру «Людина, 
що ловить зірку». У наступні роки з’явилося більше 
скульптур у міському просторі, включаючи скляні 
скульптури на воді в Китаї та Індії, «Пантеон» для фес-
тивалю Хенлі у 2000 р. та «Присутність семи» (2002) у 
Медвіллі, Пенсільванія.

У 2005 році були виконані скульптурні компози-
ції для Національної Асамблеї Уельсу в Кардіффі та 
«Сходи» для Фонду скульптури Касса у Великобрита-
нії. Сходи – це скляна та сталева конструкція, яка під-
німається вгору в небо без платформи для посадки, 
спроектована так, щоб нагадувати сходи Якова.

У травні 2006 року Лейн виготовив бореаліс для 
Центру General Motors в Детройті, США, який, як вва-
жають, є найбільшою скляною скульптурою з усіх іс-
нуючих у світі. Робота була натхненна Aurora Borealis. 

СТАНІСЛАВ ЛІБЕНСЬКИЙ 
STANISLAV LIBENSKÝ (1921–2002)

ЯРОСЛАВА БРИХТОВА  
JAROSLAVA BRYCHTOVÁ (1924–2020)

Поджружжя чеських художників С. Лібенський та 
Я. Брихтова вперше опрацювали та впровадили тех-
ніку рельєфного моделювання відлитих монолітних 
склоблоків для творів монументального художнього 
скла у середовищі. На початку 1950-х рр., художни-
ки опрацювали технологічні моменти і виконали пер-
ші зразки литої склопластики для архітектури. Цьо-
му передували ґрунтовні технологічні напрацювання 
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 відзначена золотою медаллю.

Твори з декоративного скла С. Лібенського – про-
фесора Вищої художньо-промислової школи в м. 
Празі, керівника школи скла і його дружини Я. Брих-
тової стали значним художнім явищем кінця 1960-
х, початку 1970-х років. Художники опрацьовували 
оптичні властивості декоративного скла, створюючи 
декоративні просторові композиції, які прикрасили 
громадські інтер’єри Праги. Вітражні твори С. Лібен-

ського і Я. Брихтової встановлені в багатьох громад-
ських спорудах світу. Це, наприклад, вітраж у будів-
лі Федерального Зібрання, Міністерстві Зовнішньої 
Торгівлі у Празі, вітраж у по сольствах Чехословач-
чини в Нью-Делі та Стокгольмі, Бонні, Токіо; вітраж-
на композиція у будівлі Чехословацького Культур-
ного центру в Берліні та ін. Ретельне моделювання 
форм, їхня розмаїтість, пластична міць скляного 
шару, дзеркальні поверхні, що вбирають і відбива-
ють простір, – така система декоративних прийомів 
дозволила майстрам домогтися органічного синтезу 
скляного об’єкта із простором, будь то декоративні 
ґрати, вітраж або світлова пластика. У своїх робо-
тах вони з успіхом застосували техніку рельєфного 
моделювання масивних скляних блоків. На відміну 
від звичайної скульптури вітражні рельєфи зі скла, 
що просвічується, можна розглядати наскрізь. Фор-
ма сприймається тут не за допомогою світлотіні, а в 
результаті багаторазової внутрішньої зломлюваності 
променів світла. Вітражні твори С. Лі- бенського і Я. 
Брихтової експонувалися в Монреалі на «Экспо-67», 
в Осаці на «Экспо-70». По праву можна сказати, що 
литі рельєфи зі скла – видатне досягнення чеських 
художників. Твори С. Лібенського і Я. Брихтової як 
і пластична вітражна композиція Рене Роубичека 
«Хмари», що також експонувалися на «Экспо-70», 
визвали резонанс серед фахівців і знайшли відголо-
си в інтер’єрах багатьох країн світу.

Денні Лейн, Великобританія Станіслав Лібенський, "Прага", Чехія
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Всесвітньої слави чеські митці Ярослава Брихтова 
і Станіслав Лібенський набули, запроєктувавши до 
двадцяти архітектурних об’єктів із художнім склом, 
які розташовані переважно на території Чехії. Одним 
із найвідоміших став фасад будівлі нової сцени На-
ціонального театру в Празі (рис. 6). Це – компактна 
конструкція, що складається з 4 тисяч елементів, ви-
конаних у техніці гутного скла. Інсталяцію, що творить 
скляний фасад, митці назвали “композицією екранів”.

ІРЖІ ШУГАЄК / JIŘÍ ŠUHÁJEK

Один з найбільш відомих і визначних сучасних митців 
у царині художнього скла. Він розвинув одну з нових лі-
ній пошуків у сучасному гутному склі, наближуючи його 
образотворчі властивості до дизайнерської галузі. 

Іржі Шугаєк народився у м. Пардубіце (Чехо-
словаччина) 1943 р. Від ранньої юності художник 
отримав надзвичайно ґрунтовну освіту в дисци-
пліні скловиробництва, навчався у Cередній профе-
сійно-технічній школі склярства у Каменіцки Шенов 
(Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská) і пара-
лельно відвідував курси рисунку на підприємстві “Мо-
зер” (Moser) у Карлових Варах, куди після закінчення 
навчання 1962 р.. його скерували на роботу. 

Наприкінці сімдесятих активно розпочав експери-
ментаторські пошуки в ділянці фігуративної пластики 
та вивчав можливість і рівень застосування скла як 
матеріалу для скульптури. Ця фаза творчості досяг-
ла кульмінації в середині 80-х рр. ХХ ст., коли фі-
гури досягли натурального розміру людини. 1984 р. 
розпочинає новий етап творчості І. Шугаєка, орієн-
тований на групові композиційні вирішення з вико-
ристанням фігур у інтер’єрі та екстер’єрі: “Тематика 
змінювалася поступово, в міру того, як удоскона-
лювалися навички роботи біля печі. Щоправда гут-
не скло має свої обмеження — як у плані розміру, 
так і ваги — певних лімітів не вдається оминути”. 
Досконале володіння матеріалом і технологією, вір-
туозна майстерність гутника дозволяють художни-
кові досягнути від- повідних результатів. Видуваючи 
скульптури власноруч, митець веде діалог між вну-
трішньою структурою і формою, де перше — це ком-
бінація матеріалу та технології виконання, натомість 
формальна структура наповнена життям у розумінні 
експресії мистецьких засобів — ритму, масштабу, 
пропорції та гармонії, а передусім ідейного наванта-
ження. Він впроваджує загальну форму фігуративної 
скляної скульптури в субреальний стан з поетапною 
трансформацією з ідейного в матеріальне, акцентує 
на прозорості, гладкості й делікатності, водночас 
обираючи не вербальну назву, а гіперболізоване пе-
редання метафоричного значення змісту.

АНДА МУНКЕВІЦА / ANDA MUNKEVICA

Анда Мункевіца — відома латвійська мисткиня, пра-
цює зі склом. Пластичні скульптури, вітражі, інсталяції, 
арт-об’єкти присутні у творчості худоджниці. Освіту 
здобула в Латвійській академії мистецтв, пізніше на-
вчалась у США. Її роботи зберігаються у музеях і га-
лереях Японії, США, Німеччини, Бельгії, Китаї, Україні, 
Естонії, Латвії. 

В останні роки художниця разом з колегами пра-
цює над розробкою і реалізацією великих архітек-
турних композицій у склі. Здебільшого це вітражі, 
виконані способом спікання чи лиття у форму для 
сакральних споруд чи громадських інтер’єрів.  Ро-
бота з такими великими об’єктами – це завжди  
імпровізація на рівні ризику, пошук моменту, зітк-
нення конкретного мислення з абстрактною фор-
мою, протистояння крихкості та міцності, у якому й 
народжується мистецтво скла.

Іржі Шугаєк, Золота кришталева жінка, Чехія, 2019 р.

Андра Мункевіца, Монумент жертвам будівельної 
катастрофи 2013 р., м. Рига, Латвія, 2015 р.  
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В Україні вітражі були відомі в княжу добу. Літопис 
від 1259 згадує, що князь Данило в Холмі збудував 
церкву св. Івана і «окна три украшена стекли рим-
скими». Задокументовано діяльність гут на Західноу-
країнських землях у середині XVI ст. в околицях Га-
лича, Белза і Потелича, а на поч. 17 ст. у с. Підгірці. 
У серед. 17 ст. існувало бл. 20 гут на тер. Київщини, 
Полтавщини, Чернігівщини та три гути на Закарпатті. 
Розвинене гутництво давало можливість прикрашати 
вікна церков і будинків кольоровим склом. Вітражі 
використовували лише в барокових культових спо-
рудах з готич. й ренесанс. рисами. До нашого часу 
збереглися переважно твори ХІХ ст.: у Львові в Лат. 
(кафедрал.) соборі, виготовлені за картонами Ю. Ме-
гоффера (1-а премія на міжнар. конкурсі у м. Фрай-
бурґ, Швейцарія), С. Висп’янського, Ю. Макаревича, 
Т. Аксентовича, С. Качора-Батовського, Т. Попеля 
та костелі францисканок, у Дрогобичі – у Вознесен. 
костелі, у Кам’янці-Подільському – в Петропавлів. 
костелі. У 20 ст. мист-во В. бурхливо відроджується. 
В. застосовується в інтер’єрах громад. споруд, напр., 
у будівлях за проектами І. Левинського у Львові та В. 
Городецького у Києві. П. Холодний виконав проекти 
В. для Успен. (Волос.) церкви (1926) і каплиці Гре-
ко-катол. духов. академії у Львові, для Успен. церкви 

АНДРІЙ БОКОТЕЙ

Народився 1938р. в с.Брід на Закарпатті (Украї-
на). 1960р. поступив у Львівський інститут декора-
тивно-прикладного мистецтва (сьогодні Львівська 
національна академія мистецтв). Після закінчення 
у 1965р. залишився на викладацькій роботі на ка-
федрі художньої кераміки, де працював до 1972р. 
1992-1996 завідувач кафедри художнього скла, 
Львівської академії мистецтв, 1996-2000 проректор, 
а 2000-2015 ректор Львівської національної академії 
мистецтв. З 2015 керівник Західного науково-мис-
тецького центру Національної академії мистецтв 
України. Професор, дійсний член (академік) Націо-
нальної академії мистецтв України, заслужений діяч 
мистецтв України (1989), Лауреат Національної премії 
України ім.Тараса Шевченка (2002), Народний худож-
ник України (2006). Нагороджений срібною медаллю 
Академії мистецтв СРСР (1989), Кавалерським хрес-
том Ордена «За заслуги» Республіки Польща (2009), 
Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2013) 
та IV ступеня (2016). Ініціатор проведення у Львові з 
1989р. міжнародних симпозіумів гутного скла. За-
сновник Музею скла у Львові. Один із піонерів міжна-
родного руху студійного скла на території колишнього 
Радянського Союзу. Учасник численних персональ-
них і групових виставок в Україні та за її межами.

у селі Мражниця під Бориславом (Львів. обл.). Над 
картонами для В. працювали М. Сосенко, Ю. Буц-
манюк, В. Дядинюк, І. Левинський, М. Ольшевський, 
К. Сіхульський. В. став важл. елементом оздоблен-
ня музеїв, навч. закладів, палаців культури та адм. 
споруд. Укр. митці застосовують В. для поздовжніх 
та торцевих стін фасадів будівель (В. Задорожний, В. 
Карась і М. Левханян), стель та перекриттів у спору-
дах (О. Миловзоров), створюють В. із товстого лито-
го скла, армованого пластоцементом чи бетоном (В. 
Задорожний, Д. Нагурний, І. Литовченко, В. Прядка, 
В. Карась, М. Левханян), поєднують видувне багато-
шарове скло з дюралюмінієм, чорними металами, ви-
користовуючи зварювання (Л. Етенко, М. Шкарапута). 
У Львів. АМ 1964 засн. каф. худож. скла. У 70-х рр. 
в Україні відновився інтерес до техніки класич. В. із 
тонкого скла (О. Бородай, Л. Красюк, С. Лопухова, О. 
Подерв’янський, В. Басанець, Ю. Єгоров, В. Мари-
нюк, В. Шаленко). У Львові 1999 створ. асоц. худож-
ників-вітражистів «Вікно».

Етапи трансформації монументально-декоративно-
го скла у сучасні арт-об’єкти в Україні починаються на 
зламі 1980–1990-х років. Розглянемо творчість окремих 
художників, які працюють у галузі монументального ху-
дожнього скла в середовищі починаючи від 1970-х рр.

МОНУМЕНТАЛЬНЕ  ХУДОЖНЄ 

СКЛО В УКРАЇНІ ХХ –  ПОЧАТКУ 

ХХІ  СТОЛІТТЯ. 

ІСТОРІЯ.  ПЕРСОНАЛІЇ

А.Бокотей, З.Флінта,Ф.Черняк, конструктор Ю.Лєшков 
Львівський автобусний вокзал, 1980 р.

А.Бокотей, Тайна вечеря (фрагмент),  2018 р.

А.Бокотей, Тайна вечеря (фрагмент),  2018 р.
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ОЛЕКСАНДР ЗВІР

Народився 31 жовтня 1953р. с. Нова Скварява, 
Жовківського р-ну, Львівської обл. Закінчив ЛДІПДМ 
(1981р.) Прізвища викладачів: Бокотей А.А., Лозин-
ський М.І., Драган Т.М., Галицький Б.І., Рижанков В.Г. 
Працює в галузі декоративно-прикладного мистецтва, 
художнє скло. 1973 р. закінчив Львівське училище при-
кладного мистецтва ім. І Труша., а 1981 р. Львівський 
державний інститут прикладного та декоративного 
мистецтва, відділ художнього скла. Член спілки худож-
ників України з 1995 р., Член міжнародного товариства 
українських художників «Доля», Чікаго, США.  Учасник 
симпозіумів гутного скла у Львові з 1992 по 2019 рр. 
У 1999 р. нагороджений дипломом 1-ої обласної мис-
тецької премії ім. З.Флінти. У 2006 р. рішенням Прези-
дії академії мистецтв України нагороджений почесним 
дипломом «За вагомий внесок у розвиток мистецької 
освіти». У 2011 р. отримав срібну медаль НАМ Украї-
ни за значні творчі, наукові та педагогічні досягнення. 
У 2013 р. отримав почесний диплом мера Львова за 
творчу та педагогічну діяльність.

ОРЕСТ ПРИНАДА

Народився у 1965р. у м. Львові. У 1985р. закінчив 
Львівське училище прикладного та декоративного 
мистецтва І. Труша, а 1993 р. Львівський інститут де-
коративно-прикладного мистецтва, кафедра скла. 
1992 р. стажувався в Kent Institute of Art & Design,м. 
Мейдстон, Велика Британія. З 1993 р.  працює на 
кафедрі художнього скла. На сьогодні голова мето-
дичної комісії кафедри художнього скла Львівської 
національної академії мистецтв. З 2000 р. — член На-
ціональної спілки художників України. Працює у галузі 
архітектурного та декоративного скла.

Організатор виставки студентських робіт «Укра-
їнська школа склярства» в рамках ІХ Міжнародного 
симпозіуму гутного скла (Музей ЛНАМ, 2013). Автор 
проекту та упорядник каталогу «Art-anthropology» (га-
лерея ЛНАМ, 2016). Куратор виставкового проекту 
Яни Масалович «Жінка» (галерея ЛНАМ, 2017). Автор 
науково-методичних праць, серед яких: «Декоратив-
ний скляний пласт», «Сучасна львівська школа ху-
дожнього скла: формування концепції, образно-плас-
тичний пошук та його технологічна візуалізація», 
«Сучасний вітраж в архітектурному середовищі, типи 
проектування композиційного простору», «Фігура-
тивна площинна та об’ємно-просторова композиція: 
ідея, форма, образ». 

Твори зберігаються у колекціях Національного му-
зею у м.Львові, музеї українського народного декора-
тивного мистецтва (м.Київ), приватних збірках Украї-
ни, Польщі, Франції, Голландії, Великобританії, Китаю.

Олександр Звір, Музей Хи Шуйфа, 
м. Ганчжоу, КНР, 2011 р.
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Щороку ми спостерігаємо зростання зацікавлено-
сті до технік термічного формування скла. Тріумф 
виринаючих молодих зірок постійно доповнюють ко-
горту видатних митців студійного скла, які працюють 
у цій царині. Цьому сприяють беззаперечні переваги:

• Автономність та незалежність відносно промис-
лових потужностей – кожен митець здатний встано-
вити у своїй майстерні компактне обладнання;

• Велика різноманітність прийомів та способів;
• Можливість виробити власний авторський стиль, 

характер роботи;
• Відносна доступність матеріалів;
• Безмежні можливості для експериментів;
Добиваючись результатів найвищої проби практи-

куючий скляр, що працює у муфельних печах пови-

нен досконало володіти технологією скла та знати 
його можливості. Цей посібник допоможе зрозуміти 
поведінку матеріалу на різних стадіях розігрівання та 
охолодження, правильно збудувати графік спікання, 
відносно своїх вимог; розглядає ряд найпоширеніших 
способів термічної обробки та графіки до них. В допо-
могу стане розділ з практичними порадами, а, також, 
термінологічний словник.

Важливо!
Усю, подану нижче інформацію слід сприймати, як 

базову, відправну точку. Потрібно розуміти, що на 
Ваш результат може впливати дуже багато факторів, 
таких, як: конструкція печі, тип скла, форма виробу 
тощо. Тому, слід усе перевіряти на власному досвіді 
та вносити відповідні корективи.

ТЕРМІЧНА ОБРОБКА СКЛА 

В МУФЕЛЬНИХ ПЕЧАХ

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ СКЛА

ПРИ ЗМІНІ ТЕМПЕРАТУРНОГО 

ДІАПАЗОНУ

 Щоб правильно збудувати графік спікання скла, 
потрібно, перш за все, розуміти природу скла, як по-
водить себе матеріал у певному діапазоні температур. 
Відповідні знання можна застосувати для одержання 
необхідних результатів. 

Унікальна природа скла. Переохолоджена рідина.

Скло - це аморфний матеріал. Молекули його не 
розташовані за правильним, специфічним малюнком, 
як у кристалічного матеріалу, а є випадковими за сво-
єю конфігурацією.

Через свою аморфну молекулярну структуру 
скло реагує на нагрівання інакше, ніж інші матеріа-
ли. У той час як метали, нагріті до певної темпера-
тури (температура плавлення) миттєво змінюються 
від твердого до рідкого, скло проходить дуже по-
ступове перетворення - з матеріалу, який веде себе 
як твердий, до матеріалу, який веде себе як рідина. 
Саме ця унікальна характеристика скла дозволяє 
продувати або обробляти безліччю способів, які ми 
називаємо термоформажем.

Навіть у своєму твердому вигляді скло демонструє 
молекулярну структуру жорсткої рідини. З цієї при-
чини скло при кімнатній температурі іноді називають 
переохолодженою рідиною. Під час нагрівання скло 
поступово починає все більше поводитись, як рідина, 
доки температура не перевищує 1100 ° C , тоді кон-
систенція починає текти і стає схожа на мед. Темпе-
ратура, при якій скло обробляється в печі, зазвичай 
становить від 540–930 ° C (1000–1700 ° F). В межах 
цього діапазону може бути досягнуто найрізноманіт-
ніших ефектів, використовуючи різноманітні процеси.

Подані нижче приклади на основі даних американ-
ських фірм-виробників скла для спікання Bullseye 
Glass CO та Oceanside Compatible™ (System 96®), де-
монструють рівень деформації та ступінь зміни своїх 
початкових лінійних розмірів. Необхідно врахувати, 
що від зміни режиму випалу або окремих циклів, ре-
зультат може відрізнятись!

Також, слід зазначити, що діапазони температур 
для прозорого флоат-скла (віконне скло) будуть 
дещо вищими  - приблизно на 40° C, а ніж для скла 
для спікання.
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Розуміння поведінки скла на різних стадіях про-
грівання дозволяє нам побудувати графік спікання 
відповідно до вимог та бажаного результату. У цьо-
му розділі поетапно розглядається побудова графіка 
повного спікання виробу з ф’юзингового скла товщи-
ною 9 мм (відповідає трьом шарам стандартного ли-
стового ф’юзингового скла по 3 мм), фірми Oceanside 
Compatible™ (System 96®) з однаковим КТР. 

Традиційно, графік спікання включає в себе наступ-
ні стадії:

1. Плавний прогрів; 2. Сповільнення;
3. Швидкий прогрів; 4. Кульмінація процесу;
5. Швидке охолодження; 6. Відпал;
7. Плавне охолодження.

У свою чергу, ці стадії можуть ділитись на проміж-
ні етапи, які ми детальніше розглянемо в наступному 
графіку. За відправну точку було взято кімнатну тем-
пературу 20°С.

Отже, на першій стадії, головною нашою метою є 
плавне прогрівання матеріалу (до 482°С), уникаючи 

теплового удару. Враховуючи те, що скло – матеріал 
з відносно високою щільністю, тож прогрівається він 
не рівномірно. Зовнішні шари прогріваються швидше, 
а внутрішні – повільніше. Внаслідок цього, може виник-
нути напруга між шарами, що призведе, у свою чергу, 
до розтріскування. Чим масивніша заготовка, тим по-
вільнішим повинен бути розігрів і тим довшим буде цей 
етап. Наприкінці цього етапу встановлюється невелика 
витримка, для стабілізації температури ззовні та все-
редині заготовки. Також, всі органічні домішки та клей 
остаточно вигорають під час цієї витримки. 

Під час першого етапу, долається температурний 
бар’єр (приблизно 460°С), до якого матеріалу загро-
жує тепловий удар, після чого, під час другого етапу 
(482°-590°С) можна пришвидшити прогрівання для 
економії часу та енергії. 

Третій етап характеризується сповільненням підйо-
му температури. В цьому температурному діапазоні 
(590°-680°С) скло пом’якшується. Користуючись цим, 
ми свідомо стримуємо швидке розплавлення, що дати 
можливість повітрю вийти з проміжків між шарами 
скла та запобігти виникненню небажаних бульбашок 

ПОБУДОВА ГРАФІКА СПІКАННЯ

СТАДІЇ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Матіас Павлік, "Золотий ангел"
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в середині нашого виробу. Сповільнення цієї стадії та 
продовження витримки в кінці зменшує ймовірність за-
хоплення повітря.

Під час четвертого, кульмінаційного етапу (680°-
800°, з витримкою у 10хв.), скло розплавляється 
до відповідного стану, об’єднуючи елементи в єди-
ний виріб. Кінцева температура сильно залежить 
від характеристик печі, тому, корегується індивіду-
ально. Важливо не затримувати скло надто довго 
у цьому температурному діапазоні, оскільки при 
температурі 700°-780°С існує велика ймовірність 
виникнення кристалізації скла. З цією ж метою, 
скло, якнайшвидше охолоджується до темпера-
тури відпалу (510°С) під час п’ятого етапу нашого 
процесу спікання. 

Відпал – найважливіша стадія процесу спікання. Від 
неї залежить цілісність виробу. В цьому випадку слід 

неухильно дотримуватись рекомендацій виробника 
скла щодо температури та тривалості відпалу. Розі-
гріваючись – скло розширяється, охолоджуючись – 
воно стискається. Оскільки зовнішні шари скяного 
виробу охолоджуються швидше, може виникнути на-
пруга, з внутрішніми шарами, що залишаються розі-
грітими, розширеними. У конкретному випадку, скло 
відпалюється при t 510°C з витримкою в 1 годину, ви-
рівнюючи напругу по всій товщині виробу. 

Шостий та сьомий етапи доповнюють процес від-
палу з контрольованим охолодженням, до поки виріб 
не затвердне.

Останній, восьмий етап, покликаний охолодити 
скло до кімнатної температури. Як і на першому етапі 
нашого процесу, важливо уникнути теплового удару, 
тому, чим товстіший наш виріб, тим повільніше повин-
но бути охолодження.



52  ▪ т е р м і ч н а ▪ о б р о б к а ▪ с к л а т е р м і ч н а ▪ о б р о б к а ▪ с к л а ▪ 53

У попередньому розділі розглянуто будову графіка 
повного спікання. Часто, вдосконалюючи свою робо-
ту, митці-склярі застосовують додаткові процеси тер-
мічної обробки скла такі, як термополірування, про-
гинання, протікання та ін. Оскільки умови та вимоги 
до цих процесів різні, відповідно й графіки випалу у 
них будуть різними. У цьому розділі проведено спробу 
порівняти та виявити їх особливості.

Термополірування – це процес, котрий здійснюєть-
ся, як правило з готовим, попередньо спеченим ви-
робом, для одержання ідеально блискучої поверхні 
після шліфування. Оскільки, виріб вже цільно сфор-
мований, то до нього будуть застосовані такі принци-
пи поцесу випалу:

• Дуже плавний розігрів, щоб уникнути тепло-
вого удару, враховуючи цільність виробу та його 
товщину;

• Відсутність фази сповільненого прогрівання з ви-
тримкою, оскільки маємо цільний об’єм, з якого не 
потрібно витісняти повітря;

• Відсутність витримки на кульмінаційному етапі 
всього процесу, щоб унеможливити деформацію тво-
ру та запобігти кристалізації скла.

Як бачимо нижче, графік для термічного поліруван-
ня суттєво відрізняється від графіка спікання. Проте, 
фаза відпалу та охолодження ідентична.

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ СПОСОБИ 

ТА ТЕХНІКИ ТЕРМООБРОБКИ

 СКЛА В МУФЕЛЬНИХ ПЕЧАХ

Термополірування, 9 мм, КТР ‘96
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Для досягнення тривимірності твору застосовують 
прийом прогинання. Розрізняють такі основні види 
прогинання:

• Прогинання на формі;
• Прогинання у формі;
• Вільне спадання – відбувається на формах з 

прорізами та отворами, що дозволяє скляній заготовці 
під дією температури та гравітації провисати, не торка-
ючись стінок форми або дна. Потребує ретельно нала-
штованого графіка випалу та постійного нагляду.

Цей прийом, також передбачає роботу з уже 
сформованим виробом. Відповідно, тут прогріван-
ня також потрібно робити плавно, з обережністю, 
як і у випадку з термополіруванням. Та, на відмі-
ну від термополірування, прогинання відбувається 
плавно, аж до кінцевої температури всього проце-
су, яка, насправді, значно нижча, за інші графіки – 
приблизно, (635°-700°С). Це дає можливість заго-
товці рівномірно пролягти по всій поверхні форми.  
Відпал відбувається аналогічно.

Прогинання, 9 мм, КТР ‘96
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Ще одним цікавим прийомом, який часто застосову-
ється для створення унікального неповторного елемен-
та в роботі є протікання (або проливання). Особливість 
цієї техніки полягає в тому, що, користуючись текучістю 
матеріалу при високій температурі (~930°C) суміш роз-
плавленої кольорової маси скла розтікається по поверх-
ні керамічної плити, утворюючи неповторний орнамент, 
зазвичай радіального характеру. Існує два види проті-
кання: з керамічного горщика та крізь металеву решітку. 
Практикується, також протікання у форму. 

У випадку з керамічним горщиком, шматочки скла 
різних кольорів вкладаються у горщик, який має знизу 
отвір, та піднесений над поверхнею плити на кераміч-
них підставках. Отвір, бажано розширити, щоб скло 
вільно витікало. Допускається наявність одразу двох, 
трьох і більше отворів. Тоді, рисунок буде мати більше 
концентричних осередків. Зміна форми отвору також 
вплине на орнамент. Виконуючи протікання крізь ре-
шітку слід використовувати решітку виключно з нержа-
віючої сталі! Керуючись правилом 6 мм, скло, яке роз-
тікається по поверхні прагне досягти товщини 6 мм. 
Щоб маса не витекла за межі плити та не зіпсувала піч, 
можна ставити обмежувальні загорожі по периметру.

Плиту і всі конструктивні елементи в середині печі 
потрібно ретельно покривати надійним сепаруючим 
розчином. Що правда, це не стосується керамічного 
горщика! Звісно, залишки скла опиняться на стінках, 
але так у масу скла не потрапить сепаратор, який 
може забруднити Ваш виріб. Горщик можна повторно 
використати з подібними кольорами. 

Важлива порада! Готуючи скло до протікання, 
варто додавати більше прозорих та світлих кольо-
рів, оскільки, розтікаючись, темні та непрозорі види 
скла будуть «глушити» яскравість та насиченість ін-
ших кольорів виробу.

Знаючи щільність скла (Для різних видів скла воно 
різне. В нашому випадку, коефіцієнт складає, при-
близно, 2,5 кг на 1 дм3) та правило 6мм, 

можна задати бажаний діаметр кінцевого виробу. 
Наприклад, якщо необхідно отримати виріб у техніці 
протікання діаметром 20см, то, керуючись формулою 
об’єму циліндра, можна вирахувати наступне:

V=πR2h
Де V – об’єм готового виробу, π= 3,14 , R = 10см , 

h = 0,6см. Отже, 
3,14×102×0,6=188,4 см2(мл)
Враховуючи щільність скла, можна порахувати:
188,4×2,5=471 (г)
Отже, щоб отримати пласт, товщиною 6мм, діаме-

тром 20 см зі стандартного ф’юзингового скла техні-
кою протікання/проливання, необхідно використати 
471 г матеріалу. Важливо зазначити, що тут присут-
ня невелика похибка. Оскільки скло в невеликій мірі 
ущільнюється, під час спікання. Також, воно може 
повністю не розтектись до товщини 6мм. Врахову-
ючи це, прийнято додавати матеріал у межах 10%.

Необхідно детальніше розглянути основні етапи гра-
фіка протікання, для кращого розуміння цього процесу.

Як видно з вищеподаної таблиці, на першому ета-
пі, головним завданням є швидко прогріти матеріал 
до необхідної температури (930°). Тривала витримка 
у півтора години забезпечить повне витікання розто-
пленого скла на поверхню плити. Після повного виті-
кання матеріалу, під час стрімкого охолодження, на 
другому етапі, необхідно виконати затримку в 30 хви-
лин при температурі 835°С. Метою цієї стадії є розрів-
нювання одержаного пласта до однорідної товщини 
та відрив залишкових «бурульок» від керамічного гор-
щика або решітки. Третій та всі наступні етапи нашого 
циклу – традиційні для відпалу звичайного спікання.

Прогинання, 9 мм, КТР ‘96
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На сьогодні відомо безліч прийомів та технік, що за-
стосовуються митцями по всьому світу. Кожен з них, 
намагається виробити власний стиль роботи, засто-
совуючи ті чи інші прийоми. Загалом, можна умовно 
поділити всі  твори , виконані у техніках термоформа-
жу на дві великі групи: 

• Площинні
• Об’ємно-просторові
Площинні роботи, як правило, виконуються в тех-

ніці спікання, рельєфного спікання із можливим за-
стосуванням прийомів прочісування, прогинання; з 
використанням кольорової крихти, склонитки та ін-
ших включень. Характеризуються графічними та/або 
живописними засобами виразності (Клаус Мойє). 

У об’ємно-просторових об’єктах митці переважно 
намагаються проявити оптичні властивості матеріалу, 
часто, обмеживши кольорову палітру, або й цілком від-
мовившись від забарвлення. Тоді скло проявляється 
«в чистому» вигляді і тут вступають в дію такі засоби, 
як фактурність, рельєф, блиск полірованої поверхні, 
глибина прозорої маси, світлове заломлення… Зав-
дяки цим властивостям та скульптурному підходу, 
об’єм можна відтворити не лише завдяки рельєфності 
поверхні, а, також, за допомогою контррельєфу зі 
зворотнього боку об’єкту, який проглядається крізь 
прозору масу (Ярослава Брихтова й Станіслав Лібен-
скі, Анна Вулф, Майкл Беренс, Властіміл Беранек). 
Цей підхід дуже трудоємкий та тривалий у часі, містить 
багато стадій виконання. Для виконання такого плану 
об’єктів часто використовують принцип втраченого 
воску, виконуючи одноразову воскову модель.

До об’ємно-просторових об’єктів відносяться твори, 
виконані у техніці з древньоєгипетським корінням, Patê 

de verre (фр. – скляна паста), що одержала своє відро-
дження та розквіт у Франції, в кінці 19 століття (Альмерік 
Вальтер, Анрі Крос, Ґабріель Арґю-Руссо, Франсуа 
Декоршемон, Рене Лалік).

Суть виконання цією технікою полягає у нашаро-
вуванні кольорової або безколірної скляної пасти, 
що складається з дрібно меленого скла, змішаного з 
в’яжучою речовиною з додаванням флюсу для пони-
ження температури,  на рельєфну форму та подаль-
шому її спіканні. Передбачає виготовлення воскової 
форми і дозволяє добитись високої деталізації в ро-
боті. В наш час, техніка Patê de verre набула поши-
рення по всьому світу.

Ще однією цікавою технікою, яка дозволяє вине-
сти в простір об’єкт і реалізовується у співпраці з 
майстрами гутниками є техніка, яку в англомовному 
світі називають Roll-up – вальковане скло – дослів-
но, навивати, загортати. Ця гібридна техніка на сти-
ку двох, принципово різних, способів обробки скла 
знайшла своє відображення у створенні, різного 
роду, ваз та циліндрів з оригінальним декором, 
який неможливо виконати гутним способом. Впер-
ше, у своїх експериментах, цей прийом застосував 
видатний художник, представник студійного руху 
скла, Клаус Мойє з гутником Данте Маріоні у 1993 
році. Цей метод виконується в два етапи. Спершу, 
необхідно спекти декоративну плитку прямокутної 
форми та підготувати денце. Під час наступного 
етапу розігріте денце береться на понтію і на нього 
навивається попередньо прогріта плитка. Цей ви-
ток формують у цільний циліндр. При бажанні, цей 
циліндр можна продовжити обробляти гутним спо-
собом у довільній формі.

ІНШІ ПРИЙОМИ ТА ТЕХНІКИ

Анн Вольф, "Велика блакить"
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Підготовка площини (рівень, покриття)
Перш ніж братись за роботу, необхідно підготувати 

піч та плиту, на якій буде проводитись спікання. Спо-
чатку потрібно прибрати з печі весь бруд (найкраще, 
за допомогою порохотяга) та відчистити плиту від за-
лишків сепаратора. Робочу поверхню слід виставляти, 
користуючись водяним рівнем, щоб унеможливити сті-
кання скла в один бік. Плиту потрібно класти на стовп-
ці, щоб між дном печі та плитою утворився вентиляцій-
ний простір. Оскільки, розплавлене скло має здатність 
прилипати до інших поверхонь, потрібно покрити плиту 
сепаруючим папером або розчином. Можна застосо-
вувати вже готовий розчин, який можна купити в спеці-
алізованій крамниці або приготувати самому. Найпро-
стіший з них є водяний розчин каоліну. Його потрібно 
розчиняти до консистенції рідкої однорідної сметани та 
наносити м’яким широким пензлем на плиту у декілька 
шарів. При цьому необхідно дати можливість повністю 
висохнути кожному попередньому шару. Після виси-
хання поверхні, пучками пальців можна зняти фактуру 
від пензлика.

До сепаруючого розчину, іноді додають оксид алю-
мінію та/або тальк, зв’язуючі.

Виготовлення та застосування термостійких форм
У термоформажній практиці найпопулярнішими є 

такі види форм: металеві (з нержавіючої сталі) і гіпсові 
(суміш гіпсу з піском).

Форми з нержавіючої сталі – чудово підходять для тер-
моформажу, прогинання. Нержавіюча сталь має близь-
кий до скла КТР.  Можуть використовуватись у вигляді 
листів, трубок, готових виробів (напр. посуд). З ними 
легко працювати – різати, гнути. Перед використанням 
необхідно пошліфувати або матувати піскоструменевою 
обробкою, знежирити та покрити тонким шаром сепа-
ратора. Зазвичай, металеві заготовки використовують 
для одержання простих геометричних форм.

Другим, найпоширенішим видом форм, що за-
стосовується практиками по всьому світу є форми, 
виконані з гіпсопісчаної суміші. Такі форми є універ-
сальними і використовуються в техніках прогинання, 
рельєфного спікання, техніки втраченого воску, Patê 
de verre, термоформажу. 

Для приготування суміші використовують просія-
ний пісок дрібної фракції та гіпс марки Г-10 в пропо-
рціях 1:1. Якщо використовувати гіпс нижчої марки/
гіршої якості – кількість піску варто зменшити. Пісок 
– вогнетривкий матеріал, який зміцнює форму та до-
помагає зберегти об’єм, оскільки гіпс, сам-по-собі, 
під дією високої температури дуже сильно втрачає 
об’єм. Готову суміш додають у воду (а не навпаки!) 
з розрахунку 2:1 (2 частини суміші, 1 частина води). 
Іноді, складні форми армують базальтовим волок-
ном, стальним дротом або сіткою. Форми відкритого 
типу можна покривати дуже рідким розчином каоліну. 
Краще це робити «по-сирому».

Існує також спосіб виконання двошарової форми, в 
якому другий шар складається із суміші шамоту, піску, 
гіпсу та води (1:1:1:1). Такі форми є міцнішими, більш 
вогнетривкими і матимуть стінки однорідної товщини, 
що забезпечить рівномірне прогрівання. 

Процес термічної обробки із застосуванням форми 
з суміші потребує особливого графіка спікання. Не-
обхідно врахувати, що при вивільненні надлишкової 

Працюючи з литим склом, можна подавати скло дво-
ма способами: накладаючи шматочки скла безпосе-
редньо у форму, або помістити матеріал у керамічний 
горщик і дати йому затекти у форму. Обидва способи 
є практичними й дієвими, але варто врахувати один 
важливий фактор: Якщо матеріал буде заготовлений у 
вигляді крихти дуже дрібної фракції, то маса відпалено-
го скла буде містити безліч бульбашок захопленого по-
між крихтою повітря, що створить «каламутний» ефект 
та зіпсує оптичні властивості твору. Краще використо-
вувати масивніші шматки скла або блоки.

Кристалізація
Кристалізація, також зустрічається, як «девітрифі-

кація» – не бажаний ефект на поверхні скла, спричи-
нений зміною структури матеріалу та появи осередків 
кристалізації. Проявляється у вигляді помутніння та 

вологи, яка, випаровуючись під час кипіння, може 
поруйнувати форму. Тому під час першої фази про-
грівання варто плавно підняти температуру до межі, 
нижче точки кипіння води (100°С) – приблизно, 93°С і 
зробити там тривалу витримку. Після вивільнення фі-
зичної води, наступає фаза вивільнення хімічної води. 
Щоб запобігти руйнуванню форми варто сповільнити 
підігрів до швидкості 55 °/год до межі в 670°С, що та-
кож, стримає руйнівний вплив домішок піску та шамо-
ту, які в цьому діапазоні дуже сильно розширюються. 
Найвища фаза випалу залежить від виду застосо-
вуваного скла, типу форми (відкрита/закрита), маси 
скла тощо. Те саме стосується відпалу. 

4-ий етап, під час фази охолодження може містити 
затримку температури для рівномірного вистигання 
скляного виробу, адже скло звужується під час висти-
гання і можуть з’явитись небажані вм’ятини та склад-
ки, якщо воно вистигатиме надто швидко (цей процес 
потребує експериментального досвіду!). Отже, реко-
мендований графік термоформажу із застосування гі-
псопісчаної форми буде виглядати наступним чином:

матовості. Цей ефект може виникнути через наступні 
фактори: тривала затримка під час спікання в діапа-
зоні 700-780°С, флоат-скло, старе скло, брудне скло, 
повторний випал, шліфування та ін. 

Запобігти виникненню кристалізації можна такими 
методами:

• Температурним режимом, якнайшвидше 
пройшовши фазу розігріву та охолодження в діапазо-
ні 700 - 780°С;

• Дотриманням чистоти матеріалу (навіть 
відбитки пальців можуть спровокувати небажаний 
ефект;

• Покриттям спеціальними розчинами, які 
можна придбати у спеціалізованих крамницях або 
приготувати самостійно. Для його приготування не-
обхідно розчинити чайну ложку Бури у воді. Наноси-
ти м’яким пензлем на поверхню та дати висохнути 
перед спіканням.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
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Конвертація Цельсія/Фаренґейта
З різноманітних джерел рекомендаційного характе-

ру можемо почерпнути поради щодо різних темпера-
турних режимів для різних технік та прийомів. Часто 
ці дані подаються за температурною шкалою Фарен-
ґейт. Для конвертації температури в Цельсія можна 
скористатись електронними конвертерами, або за 
формулою:

t°C = (t°F – 32) ÷ 1,8
Важливо! Враховуючи, що 0° за Цельсієм дорівнює 

32° за Фаренґейтом, цю формулу не можна застосо-
вувати до конвертації зміни температуру. Тут застосо-
вується лише коефіцієнт відношення 1,8. Отже,

V (°C/год) = V (°F/год) ÷ 1,8
Наприклад: 

(300°F – 32) ÷ 1,8 = 148,88°C
 Отже, 300°F на шкалі буде відповідати ~149°C, але, 

якщо V = 300°F, тоді:
300 °F/год ÷ 1,8 = 166,6°C/год

Як бачимо, похибка у даному випадку складає 
близько 18°С, що може бути критичним при певних 
розрахунках!

Шліфування скла
Шліфування скла перед спіканням може спричини-

ти небажані помутніння на поверхні та, особливо, в 
середині маси виробу. Тому, краще уникати шліфу-
вання заготовок перед випалом. Якщо, все-таки, де-
талі доводиться шліфувати, краще це робити інстру-
ментами з найдрібнішою фракцією абразиву!

Вимір об’єму/маси скла
Для термоформажу тривимірних об’єктів, необхід-

но чітко враховувати кількість потрібного матеріалу, 
який буде спікатись/сплавлятись у форму відкри-
того чи закритого типу. Для цього треба знати його 
щільність. Якщо цей коефіцієнт нам невідомий, його 
можна вирахувати методом занурення та зважування 
цільного шматка скла.

 
Наприклад: шматок скла, масою 2,5 кг витіснив 

воду об’ємом 1 літр. Отже, на 1 дм3 порожнини фор-
ми, необхідно приготувати 2,5 кг маси скла. Об’єм 
форми можна виміряти метричними засобами (для 
простих геометричних форм), або заповненням фор-
ми водою. Варто, також  врахувати ущільнення мате-
ріалу та додати зверху ще 10% скла.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Patê de verre – (фр. «скляна паста») – техніка, яка 
передбачає виготовлення суміші (пасти) з дрібноме-
леного скла, зв’язуючої речовини та флюсу, з подаль-
шим нанесенням на рельєфну/об’ємну форму та ви-
палом, для одержання цільного виробу;

Roll up – (з англ. – навивати, загортати) – техніка 
виготовлення скляних об’єктів, що передбачає по-
єднання двох способів обробки скла – термофор-
мажу і гути.

Відпал – фаза контрольованого охолодження скла 
після випалу, для нейтралізації внутрішньої напруги та 
встановлення цільності виробу. Температура відпалу 
у різних видів скла різна. 

Втраченого воску техніка – техніка лиття скла у 
формах закритого типу, де модель була виконана зі 
скульптурного воску, який витоплюється з цільної го-
тової нерозкривної форми. Дозволяє добиватись ви-
сокої деталізації.

Іризація – Покриття на склі, що створює веселко-
вий ефект. Може наноситись методом розпилення на 
готовий виріб розчином хлориду олова або хлоридом 
свинцю з повторним випалом у відновлюваному се-
редовищі.

Каолін – дрібнодисперсна вогнетривка глина, з 
якої виготовляють сепаруючий розчин;

Коефіцієнт Теплового Розширення (КТР) – 
здатність матеріалу міняти свої фізичні розміри під 
впливом дії зміни температури на 1°. У різних видів 
скла КТР відрізняється.

Кристалізація (Девітрифікація) – Здатність скла 
утворювати кристали та міняти свою внутрішню 
структуру., через що на поверхні скла виникає неба-
жане помутніння та матовість;

Крихта (фріти) – осколки скла різної фракції, які 
використовуються  у спіканні для досягнення живо-
писного ефекту, або заповнення форм.

Лиття пічне (термоформаж) – техніка форму-
вання тривимірних об’єктів у печах закритого типу 
(муфельних печах), що передбачає використання 
складних форм.

Молліроване скло – застарілий термін для по-
няття термоформажу, який позначає вироби, вико-
нані в техніках рельєфного спікання і лиття у від-
критих формах. 

Прогинання (провисання) – свідома деформація, 
попередньо випаленого площинного виробу, для от-
римання об’ємно-просторового об’єкту, під дією тем-
ператури та гравітації.

Прочісування – прийом техніки спікання, який 
проводиться під час найвищої температурної фази 
випалу безпосередньо у печі за допомогою спеці-
ального інструменту для досягнення хвилястого ри-
сунку на склі.

Сепаратор – речовина або матеріал, який відсікає 
розплавлене скло від плити та інших допоміжних кон-
струкцій під час спікання, запобігаючи прилипанню.

Спікання – техніка створення різного роду пло-
щинних композицій та мозаїчних панно шляхом 
сплавлення окремих елементів скла у муфельній печі 
в цільний об’єкт.

Тепловий удар – здатність скляних елементів 
втрачати цілісність, через різницю теплового розши-
рення внутрішніх та зовнішніх шарів скла під впливом 
надто різкої зміни температури.

Термополірування – техніка полірування готового 
виробу у муфельній печі після шліфування для досяг-
нення блискучої гладкої поверхні. По суті, оплавлення 
виробу під дією температури, зберігаючи його форму 
й розміри.

Термоформаж  (англ.  Kilnforming) – загальне 
визначення усіх процесів термічної обробки скла у 
муфельних печах під впливом дії температури. Вжи-
вається, також, для визначення техніки рельєфного 
монолітного спікання уформах відкритого типу.

Ф’юзинг – англ. fuse – плавити, сплавляти – загаль-
новживаний термін техніки спікання.

Флоат-скло – листове віконне скло, виконане ме-
тодом «флоат» у горизонтальних системах протягу-
вання з вирівнюванням на поверхні розплавленого 
олова або свинцю. Звідси походить назва – англ. float 
– плавати. Відзначається ідеальними характеристика-
ми гладкості поверхні, однорідності товщини.

Флюс – речовина, що застосовується для пони-
ження температури плавки скла. Флюсом є поташ 
та сода.

Холодна обробка – ряд прийомів та засобів об-
робки скляних виробів для одержання правильних 
геометричних параметрів, усунення дефектів або де-
корування, застосовуючи абразивний матеріал з охо-
лодженням.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Основні положення концепції міжнародного руху 
студійного скла.

2. Головні особливості національних шкіл художнього 
скла кінця ХХ ст.

3. Ключові постаті сучасного американського худож-
нього скла.

4. Основні осередки художнього скла у США.

5. Піонери міжнародного студійного руху колишнього 
СРСР.

6. Художнє скло Прибалтійських країн.

7. Художники-склярі Японії та Австралії.

8. Ервін Ейш, передумови поширення міжнародного 
студійного руху в Європі.

9. Західно-Європейське художнє скло.

10. Інституції, які мають суттєвий вплив на розвиток 
міжнародного руху 
студійного скла.

11. Осередки художнього склярства в Україні.

12. Ключові постатті львівського гутництва кінця ХХ ст.

13. Основні види продукції українських склопідпри-
ємств 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 гут-
ного скла у Львові 
та технологічні зміни.

19. Міжнародний аспект діяльності львівських симпо-
зіумів гутного скла.

20. Монументальне художнє скло. Визначення термінів

21. Монументальне художнє скло (вітраж) ХІХ-ХХ ст

22. Монументальне художнє скло ар-деко

23. Монументальне художнє скло другої половини ХХ ст

24. Яка стадія спікання скла є найбільш відповідальна?

25. Що таке кристалізація? Як її уникнути?

26. Як уникнути виникнення бульбашок між склом?

27. Озвучте “правило 6 міліметрів”.

28. Що таке Patê de verre?

29. Які види форм є найбільш уживаними? Які їх від-
мінності й переваги?

30. Проаналізуйте графік термополірування. В чому 
його специфіка?
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