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ВСТУП

Художнє скло як феномен сучасного мистецтва є постійним об’єк-
том дослідження та важливою складовою світової культури. Першопри-
чиною цього є поширення у ХХ ст. міжнародного руху студійного скла, 
його вплив на розвиток скловиробничої галузі та формування нового 
виду образотворчого мистецтва – художнього скла. 

Активний авторський експеримент, який розвинувся у другій полови-
ні ХХ ст. у результаті поширення та утвердження у світі міжнародного 
руху студійного скла, який заснував на початку 60-х рр. у США худож-
ник Гарвей Літлтон, відзначив якісно новий етап, що супроводжувався 
принципово іншим характером формотворення. Авторські новації на-
роджувалися в межах творення форм посуду, які узагальнювалися, ста-
вали асоціативними, метафоричними, надмірно декоративними. Посту-
пово з’являлася тенденція до творення пластичних форм, які повністю 
відійшли від предметних прообразів і були розраховані винятково на 
емоційне сприймання. Ключову роль у розвитку декоративної лінії в ди-
зайні художнього скла відіграла гутна техніка, у природі якої закладена 
кольорова та пластична надвиразність.

Поняття «дизайн художнього скла» у загальноприйнятому розумінні 
означає передусім проектування декоративних і ужиткових форм посу-
ду зі скла – ваз, штофів, келихів, фужерів, тобто найпоширенішої скля-
ної продукції. Її творцями є художники, які працюють безпосередньо на 
склозаводах або так звані «вільні художники», пов’язані з підприємства-
ми контрактними зобов’язаннями. Окреме місце серед художніх виро-
бів зі скла займає в ужитковій практиці анімалістична пластика, яка має 
декоративне, а в багатьох випадках і утилітарне призначення. 

Друга половина ХХ ст. для українського художнього скла була періо-
дом розквіту й свободи авторської ідеї, розвитку творчого експеримен-
ту із самою природою матеріалу, яким є гаряче скло. Усвідомлення ду-
ховної цінності предметної творчості, ролі та значення виробів зі скла у 
формуванні предметного середовища були головним підсумком цього 
етапу. Специфіка умов творчості провідних художників того періоду 
полягала в тому, що свої авторські роботи вони створювали в умовах 
заводського виробництва, водночас проектуючи зразки для масового 
тиражування.

Асортимент продукції малотиражного декоративно-ужиткового скла 
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впродовж 1960-1990-х рр. значно розширився і змінився. Можна гово-
рити про формування саме в ці роки мистецького обличчя гутного скла 
в Україні, утвердження важливого напрямку в розвитку українського ди-
зайну.

Провідним підприємством на теренах колишнього СРСР, а зго-
дом України, на якому майже вся склопродукція виконувалася спосо-
бом вільного формування, була Львівська експериментальна керамі-
ко-скульптурна фабрика (ЛЕКСФ). Широкий асортимент гутних виробів 
ЛЕКСФ не зазнав радикальних змін упродовж усього періоду функці-
онування склоцеху й був проектований на основі традиційних форм і 
способів декорування. Не змінилася також образність, де панівне місце 
надалі займала класична львівська гута, до того ж виконана в традицій-
ній технології видування та декорування. Об’єктивною причиною цього 
є те, що над розробленням зразків працювали переважно не професійні 
художники, а майстри-гутники, які переймали фах і традиції з покоління 
в покоління.

Підприємством, яке можна вважати спадкоємцем традицій гутного 
цеху ЛЕКСФ і на якому кадровий склад формували переважно колишні 
фахівці з фабрики, була «Компанія «Галицьке скло». Тут не тільки про-
довжували культивовані впродовж століть способи вільного форму-
вання і декорування гутного скла, але й запровадили нові технологічні 
вирішення, які вплинули на стилістичні особливості тиражованої про-
дукції. Колекція гутних виробів 2011 р. з асортименту «Компанії «Га-
лицьке скло» відкрила нову для українського гутництва технологію де-
корування за допомогою кольорових склопорошків. Це завдяки роботі 
на підприємстві групи литовських фахівців, які впродовж кількох місяців 
розробляли нові зразки гутних виробів. Впровадження на підприємстві 
цієї інноваційної для львівського гутництва технології, у свою чергу, вне-
сло корективи і в методичне наповнення навчального процесу кафедри 
художнього скла ЛНАМ. 

Над дослідженням українського гутного скла впродовж останніх 50-
ти років у археологічній, історичній, етнографічній і мистецтвознавчій 
уарині працювали В. Рожанківський, Ф. Петрякова, І. Свєшніков, М. Во-
ронов, П. Мусієнко, С. Мартинюк, Г. Стельмащук, О. Федорук, З. Чегу-
сова, О. Сом-Сердюкова, І. Голод, Г. Голубець, Ф. Черняк, Т. Кара-Васи-
льєва, А. Батанова, Н. Велігоцька, Л. Жоголь, Р. Шмагало, Є. Шимчук, Ю. 
Курдина, М. Лосик, О. Лосик та ін.

Серед найвідоміших джерел, присвячених виробництву українського 
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гутного скла – дослідження Ф. Петрякової, В. Рожанківського. У дослі-
дженнях О. Сом-Сердюкової широко висвітлена проблема винятково в 
контексті діяльності Київського заводу художнього скла, а в роботі Ф. 
Черняка зібрано матеріал щодо Львівської школи гутництва. Техноло-
гії декорування гутних скловиробів упродовж останніх десятиліть були 
присвячені дослідження А. Бокотея, Ф. Черняка, Ю. Угрина, Л. Бек і М.Ло-
сик. Проте, незважаючи на доволі значну джерельну базу, яка порушує 
тематику формування і декорування гутного скла, конкретно питання 
розробки зразків анімалістичної пластики для промислового склови-
робництва залишилося поза межами науакових досліджень.

Сьогодні українською мовою немає жодного видання, присвяченого 
дизайну малотиражної продукції українських підприємств, виконаної 
гутним способом. Це мистецьке явище слід розглядати як новий етап у 
розвитку світового скловиробництва в контексті сучасного мистецтва.

Серед міжнародних видань на тему дизайну гутного скла слід від-
значити матеріали в чеському журналі «Ґласс Ревю» («Glass Review») і 
німецькому «Ноєс Ґлас» («Neues Glas»). Особливої уваги заслуговує 
наукове дослідження російського мистецтвознавця Людмили Казако-
вої «Художнє скло XX ст. Основні тенденції. Провідні майстри. Світовий 
процес студійного руху». У завдання авторки входило визначення таких 
нових понять, як «рух студійного скла», «склопластика», «об'ємно-про-
сторовий об'єкт», так зване «ландшафтне» скло. На цю тему існують 
публікації, присвячені окремим провідним майстрам, а також статті 
в періодичних виданнях «Czechoslovak glass Review», «Craft and Arts», 
«Umeni a remesla», «La revue de la ceramique et du verre» та ін. Важли-
вим джерелом від 1970-х років є каталоги великих міжнародних бієнале, 
щорічних конференцій Міжнародної асоціації художників скла (Glass Art 
Society), які висвітлюють проблеми студійного руху в різних його аспек-
тах – технологія, естетика, оцінка ринку, освіта та ін. 

У альбомі «Скляні тварини: 3500 років творення» американська автор-
ка А. Долез уміщує значний матеріал про анімалістичну пластику в склі 
з найдавніших часів до сьогодення. Цей матеріал став досконалим дже-
релом аналізу світових досягнень і сприяв порівняльному дослідженню 
української анімалістичної пластики.

Метою пропонованих методичних рекомендацій є представлення до 
уваги студентів і викладачів кафедри художнього скла, вітчизняних диза-
йнерів і художників-склярів доволі популярної ланки в асортименті біль-
шості підприємств-скловиробників – анімалістичної пластики.
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Видання «Дизайн анімалістичної пластики, виконаної гутним спосо-
бом» може бути використане при виконанні навчальних завдань з дис-
циплін «Проектування художнього скла», «Дизайн художнього скла», 
«Проектування об’ємно-просторових композицій», «Проектування 
площинних композицій» та «Технологія скла». 
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ЗНАЧЕННЯ ОБРАЗУ, СИМВОЛУ ТА 
ХАРАКТЕРУ В ПРОЕКТУВАННІ 
АНІМАЛІСТИЧНОЇ ПЛАСТИКИ

Людина впродовж тисячоліть зверталася до образного відтворення 
анімалістичної тематики, що пов’язано з первісними віруваннями та 
міфологією. З часом змінювалися лише спосіб, форма, стиль і матеріал 
передачі, а й характер трансформувався відповідно до ідеологічного 
трактування та емоційного навантаження. Наприклад, давні єгиптяни 
шанували кішку як іпостась, втілення Бастет – богині любові, жіночої 
радості, веселощів і музики. Її зображали у вигляді кішки або жінки з 
головою кішки в скульптурних формах, дрібній пластиці, фресках. Не-
дарма в період середньовіччя у Європі котів зневажали та асоціювали 
з поганством і сатаною. В українських народних казках котик залиша-
ється улюбленим «героєм». У сьогоденному світі образ кота у склі є 
одним з найпопулярніших і найбажаніших для споживача, а кожен зі 
скловиробників має в асортименті щонайменше кілька зразків скля-
них котів у різних інтерпретаціях. Таке саме походження й інших ані-
малістичних зображень. З достовірної міфологічної іконографії Єгипту 
знаємо, що стародавні єгиптяни свого високошанованого бога Гхну-
ма, який виліпив людей з глини на гончарному крузі, зображували у 
вигляді чоловіка з головою барана, при чому його фігура величава за 
розмірами й характером, а біля нього – маленькі, у порівнянні з богом, 
фігурки щойно зліплених людей. Грізна войовнича богиня Сохмет зо-
бражувалася левоголовою або й левицею, а богиня нічного зоряного 
неба Мут – рябою коровою; божество сонячного неба Гор – крилатим 
сонячним диском, соколом чи й чоловіком з головою сокола. І так весь 
численний пантеон, і не тільки у стародавніх єгиптян. З часом давня 
священна традиція трансформувалася в культурну традицію, стала ос-
новою народної та професійної художньої творчості.

Перші фігури тварин, виконані з кварцового порошку, змішаного з 
флюсами та оксидами металів, а згодом сплавлені у процесі, запозиче-
ному з виробництва металевих виробів, відомі з Єгипту ще 2500 років 
до н.е. Схожі на кераміку попередники скляної пластики цінувалися на 
рівні золота чи дорогоцінних металів, використовувались у ювелірних 
виробах і ритуальних об’єктах єгипетської знаті: «Лев» (19-та династія, 
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період після 1320 р. до н.е., 4 см, Музей скла в Корнінґу, США); «Жаби», 
фігурки яких виконані у формі намистин (18-та династія, 1567-1320 до 
н.е., Лувр, Франція); «Качки», фігурки двох качечок у формі намистин 
(18-та династія, 1567-1320 до н.е., Музей у Брукліні, США), «Скарабей» 
(332-30 рр. до н.е., 8,2 см, Музей Толедо, США) [6, c. 11] ; «Сарнобик», 
Єгипет (пізня 18-та династія, 1400-1300 р. до н.е. 11 см., приватна ко-
лекція); реінкарнація бога зла Сета, що зображався зі зв’язаними но-
гами та перерізаним горлом, відганяв злі сили, забезпечуючи своєму 
власнику безпеку та виживання. Фігурка бога померлих  і охоронця 
кладовищ Анубіса (5-3 ст. до н.е., 11,6 см, Лувр, Франція), у вигляді  ша-
кала виконана з чорного скла, відлита у формі та піддана обробці із 
застосуванням техніки шліфування та полірування.

З давніх часів людина зображала тварин у різних матеріалах і формах 
для викликання окреслених емоцій – страху, поваги, поклоніння. Ані-
малістичні образи впродовж століть використовуються в геральдиці, 
у тому числі й у сучасних гербах багатьох країн: лев (Бельгія, Естонія, 
Шотландія, Грузія), орел (Австрія, США, Польща, Росія), кінь (Венесуела, 
Туркменістан, Нігерія, Монголія), олень (Чилі, Північна Ірландія). Певні 
анімалістичні образи увійшли в суспільне сприймання як символи ок-
ремих видів людської діяльності (змія – фармація), національні симво-
ли (кенгуру – Австралія, орел – США,  панда – Китай, ведмідь – Ро-
сія, слон – Індія). 

Символізм і традиції вплинули також і на популярність тих чи інших 
образів тварин. До найпопулярніших фігурок тварин, які користують-
ся незмінним попитом у споживачів і відтворюються дизайнерами 
всіх виробників, належать різної форми риби, кіт, дельфін, кінь, равлик, 
слон, бик і птахи – насамперед пінгвін, павич, півень і сова. 
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АНІМАЛІСТИЧНА ПЛАСТИКА У 
СВІТОВОМУ ДИЗАЙНІ ХУДОЖНЬОГО 
СКЛА

Упродовж другої половини XX ст. закладалися і розвивалися прин-
ципи розуміння художнього скла в широкому контексті образотвор-
чого мистецтва. У склі митці звернулися до мови суміжних мистецтв 

– скульптури, живопису, графіки. З’являються пластичні об’єкти, нові 
типи об’ємно-просторових монументальних форм у синтезі з архі-
тектурою. Традиційна форма вази, світильника, вітража стає пластич-
ним об’єктом з ідейним навантаженням, який часто виконує не лише 
утилітарне чи декоративне призначення. Від 1960-х років мистецтво 
скла формується як самостійний жанр образотворчого мистецтва, 
розпочинається нова ера функціонування матеріалу як медіума об’єм-
но-просторових арт-об’єктів. У художньому склі з’являється мистець-
кий об’єкт – самодостатній елемент оточення людини, не створений 
з метою виконувати декоративну чи утилітарну функцію. Роль автора 
при цьому не зводиться винятково до матеріалізації задуманого пред-
мета навколишнього середовища, а до створення образу, формування 
ідеї, розкриття атрибутів, стилю, форми, використання техніки – тво-
рення самого мистецтва.

Серед гутної продукції скловиробників другої половини ХХ ст. ви-
різняється анімалістична пластика, яка має декоративне, а часто й 
утилітарне призначення. В асортименті провідних світових вироб-
ників художнього скла особливо цікавими є зразки американського 
підприємства «Стюбен Ґласс», французьких «Даум», «Лялік» та «Бак-
кара», шведських «Коста Бода» та «Оррефорс», італійського «Веніні», 
фінської «Ііттала» та ін. Впроваджуючи принципи руху студійного скла, 
іноземні дизайнери намагалися у пластиці дотримуватися мінімаліс-
тичних засобів, часто формуючи образ із цільної брили, уникаючи ба-
гатого зовнішнього декору та кольорових наліпів. 

Символічність і відповідність образу тварин до конкретної нагоди 
чи ситуації не зникала впродовж усього періоду розвитку дизайну, а 
відповідно й функціонування скловиробництва. Принципу прив’язки 
конкретного анімалістичного образу до пластичної форми скляного 
виробу дуже виразно дотримується згадане підприємство «Стюбен 
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Ґласс» (м. Корнінґ). Фірма обрала сферу подарункової продукції ще від 
1947 року, коли президент Гарі Трумен від імені народу Сполучених 
Штатів вручив британській принцесі Єлизаветі весільний подарунок, 
авторства художників саме цього популярного виробника. 

В асортименті фірми – десятки зразків сувенірної продукції, а окремі 
з них не сходять з виробничої лінії впродовж півстоліття. На підприєм-
стві дотримуються принципу прив’язки конкретного образу до плас-
тичної форми скляного виробу. Маркетологи та дизайнери «Стьюбен 
Ґласс» твердять, що символізм певних образів сьогодні не має націо-
нальних меж і не прив’язаний до конкретних етнокультурних тради-
цій. Наприклад, «Лосось і муха» (Дж. Г’юстон, 1966 р., кришталь, віль-
не формування, до скляної брили лосося приклеєна ювелірна муха, 
виконана із 18-каратного золота, іл. 1) є досконалим подарунком для 
завзятого рибалки. «Слон» з піднятим хоботом (Дж. Г’юстон, 1964 р., 
кришталь, вільне формування, іл. 2) у багатьох культурах є символом 
благополуччя, достатку та вважається вираженням вдячності. Пода-
рунком, який символізує досягнення, свободу, силу характеру та успі-
ху, є, безперечно, «Орел» (Д. Доулер, 1996 р., кришталь, лиття у форму, 
піскоструменева обробка). 

Іл. 1. Дж. Г’юстон «Лосось і муха» Іл.2. Дж. Г’юстон «Слон» 
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Іншою лінією в асортименті сувенірної продукції «Стьюбен Ґласс» є 
так звані «охолоджувачі для рук» (іл. 3). Невеликі фігурки, виконані з 
кришталю, переважно округлої форми, зручно поміщаються в доло-
ні, мають реалістичний характер і водночас утилітарне призначення. 
Не залишається тут поза увагою дизайнерів і символізм образів. «Вед-
мідь» (Л. Аткінс, 1990 р., кришталь, лиття у форму) приносить щастя, 
служить відвазі, стабільності й довгому життю. «Кролик» (Л. Аткінс, 
1988 р., кришталь, лиття у форму) – алегорична фігура, яка характери-
зує моторність і вишуканий сервіс, є символом родючості. 

Особливе місце в панорамі посідає італійське скло, острів Мурано, 
де віртуозну майстерність склодувів усе ще так ревно охороняють від 
сторонніх очей. Щоправда, сьогодні тісні контакти між художника-
ми-склярами зробили традиційні венеціанські техніки доступними. На 
італійських підприємствах у Венеції та о. Мурано над характерними для 
місцевої школи гутництва зразками анімалістичної пластики працю-
ють знані світові митці Л. Сеґузо («Слон», 1977 р., сіре задимлене скло; 
«Бик», 1970-ті рр., рожеве скло (іл. 4), Л. Тальяп’єтра, Т. Зуккері («Голуби», 
1983 р., гутне кольорове скло; «Фазан», 1984 р., гутне кольорове скло, 

"Одуд", 1980-ті рр., кольорове гутне скло (іл. 5) та М. Тікко («Павич», 1982 
р. гутне скло чорного кольору з філігранною ниткою, видування, віль-
не формування). Італійські дизайнери намагаються максимально реа-
лістично зобразити характерні риси тварин, водночас застосовуючи 
активну колористичну гаму. Особливої уваги заслуговує також рух і 

Іл. 3. «Стюбен Ґласс», охолоджува'чі для рук 
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ситуаційна композиція, яку експлуатують італійські дизайнери. Усі ці 
зображальні засоби співзвучні з індивідуальною творчістю італійських 
митців Л. Тальяп’єтри, Л. Сеґузо та інших.

Французьке скло продовжує і розвиває тенденції скульптурних лі-
ній у склі, які яскраво позначилися на межі XIX – XX ст., пов’язані з тех-
ніками литого скла: «патдевер»  (А. Кро, Ф. Декоршмон), «втраченого 
воску» («cire perdue», Р. Лялік). Популярності «патдевер» сприяли не 
тільки унікальні студійні роботи, але й серійна продукція відомих фірм 

– «Даум», «Лялік». Жан Даум, стверджуючи реноме свого виробництва, 
випускає малим тиражем (від дев’яноста до двохсот екземплярів) серії 
за зразками відомих художників (Лялік, Кутюр’є, Далі). 

Над проектами скульптур для французьких фабрик «Даум», «Лялік» 
і «Баккара» працюють П. Янавайн («Голуб», 1983 р.; «Кіт і пес», 1986 р.), 
К. Лосте («Солодкий кіт», 1978 р.), Р. Ріґо («Орел», 1986 р.), М.-К. Лялік 
(«Ваза із совою», 1982 р.) та Я. Зорічак («Достойна сова», кришталь, 
шліфування). Французькі проекти переважно виконані в техніці «па-
тдевер», але застосовуються також комбіновані техніки, шліфуван-
ня, полірування, гравірування. Менш популярним на підприємствах у 
Франції є гутна техніка та вільне формування. Колористична гама та-
кож обмежена, переважає прозорий кришталь.

У загальній картині скловиробництва французьке скло зберігає ба-
ланс між яскраво вираженою скульптурною лінією та традиціями ути-
літарної предметної форми, що не заважає художникам проявляти 

Іл. 4. Л. Сегузо «Слон» Іл.5. Т. Зуккері «Фазан» 
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оригінальність мислення, точність у виборі технічних прийомів і без-
доганно вишуканий смак.

Для шведських заводів «Коста Бода» й «Оррефорс» проектують Б. 
Валлієн («Скляні тварини», 1980 р., лиття у форму, шліфування і поліру-
вання), У. Хідман Валлієн («Змія та птах у гармонії», кришталь, авторська 
техніка) та Е. Енґлюнд («Пантери», 1983 р., кришталь, техніка ґрааль). 
Варто звернути увагу на техніку ґрааль. Скляний виріб формується у 
кінцевому результаті в гарячому стані з попередньо видутих, обробле-
них і підігрітих заготовок з нанесеним декором. Така техніка дозволяє 
отримати чіткий багатошаровий рисунок, вона надзвичайно складна у 
виконанні, вимагає неабиякого досвіду майстра-гутника.

Шведський дизайн художнього скла, на відміну від французького та 
американського, наповнений колористикою і відрізняється відсут-
ністю чітких прямолінійних форм і традиційною міфологічною обра-
зністю. Ці характерні риси притаманні й авторським творам одного з 
найвідоміших у світі художників Б. Валлієна.  

Японське скло займає особливе місце в контексті світового скляр-
ства, що пояснюється поєднанням яскраво виражених національних 
рис із європейськими тенденціями його розвитку. Японські художни-
ки зацікавилися склом Європи з 1920-х рр. Сотоічі Кошіба знайомився 
у Франції з технікою «патдевер» і переніс її в Японію. У 1930-х рр. після 
поїздки в Європу почав працювати Т. Івата – піонер сучасного скла в 
Японії, а в 1940-ві рр. почав лідирувати в склі К. Фуджіта, можна сказати, 
сучасний класик декоративної системи скла, заснованої на традиціях 
японського живопису. Але справжній творчий підйом прийшов з почат-
ком студійного руху в 1970-х роках. Велику роль у цьому процесі віді-
грав Музей сучасного мистецтва в Хоккайдо, заснований 1977 року. Ще 
до відкриття музей почав збирати колекцію скла. А 1982 року відбулася 
перша в Японії виставка європейського та американського скла (15 кра-
їн), що вплинула на розвиток мистецтва авторського скла в Японії. 

На японському підприємстві «Сасакі Ґлас» у традиціях японської 
школи створює свої проекти дизайнер Д. Такеучі («Слон», 1983 р., лит-
тя, шліфування; «Миш», 1983 р., лиття, шліфування). Чіткі контурні лінії, 
виражена простота форми, аскетичність образу, мінімальна обробка 
та відсутність деталей вирізняють прозорі об’єкти, які створив япон-
ський дизайнер.

Особливе місце у світовому художньому склярстві займають фінські 
митці. Як відомо, у Фінляндії утверджені сильні та стійкі традиції ди-
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зайну. Всесвітньо відомі дизайнери А. Аалто, Т. Вірккала, Т. Сарпане-
ва заклали засадничі принципи конструктивності та простоти у світі 
побутових предметів. Треба відзначити, що у Фінляндії скло відіграє 
особливу роль в усвідомленні життєвого середовища, можна навіть 
сказати – у світовідчутті. Культ побутового скляного предмета чинить 
певний вплив на рівень сприйняття, розуміння унікального авторсько-
го скла масовим глядачем. 

Професор О. Тойкка належить до найвидатніших представників фін-
ського дизайну. Його культова колекція «Птахи» для фабрики «Ііттала» 
вперше вийшла у світ 1972 р. в образі невеликої «Мухоловки» (1972 р., 
гутне кольорове скло). Сьогодні «Птахи» авторства О. Тойкка можна 
знайти в будинках колекціонерів і поціновувачів художнього скла у 
всьому світі. Художник створив на підприємстві понад 400 проектів 
птахів упродовж останніх сорока років (іл. 6, 7). 

Кожен об’єкт виконаний у гутній техніці та має індивідуальний ав-
торський характер. У багатьох зразках митець впроваджує складний 
внутрішній декор у максимально просту форму. Багата колористика 
асортименту не створює враження перевантаження, оскільки кожен 
окремий об’єкт переважно обмежений двома-трьома барвами. Ойва 
Тойкка не прагне досягнути реалізму в інтерпретації птахів, водночас 
створюючи дуже характерну та індивідуальну пластику. У творчих ком-
позиціях митець працює з оптичним склом, розігруючи в складних плас-
тичних об’єктах палітру внутрішнього кольорового структурного декору. 

Іл. 6. О. Тойкка «Маленька крячка» Іл.7. О. Тойкка «Сова» 
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АНІМАЛІСТИКА В ПРОДУКЦІЇ 
УКРАЇНСЬКИХ СКЛОВИРОБНИКІВ

Виробництво художнього скла гутним способом на українських 
теренах існувало фактично впродовж останнього тисячоліття. Проте 
найбільшого розквіту цей вид набув у другій половині ХХ – початку ХХІ 
ст. У цей період функціонувало кілька десятків підприємств, які проду-
кували художнє скло різними техніками. Найважливішим осередком, 
що впродовж майже півстоліття був центром вітчизняного гутництва, 
збереження традицій і виховання наступного покоління, була Львів-
ська експериментальна кераміко-скульптурна фабрика. 

У склоцеху фабрики працювала спеціальна бригада майстрів, яку фі-
нансував Худфонд у Москві, саме вона була призначена для виконання 
творчих робіт художників-склярів з усього СРСР. 1989 року склоцех 
ЛЕКСФ став базою для проведення одного з найяскравіших явищ у 
культурно-мистецькому житті країни, а також найтривалішого безпе-
рервного форуму художників-склярів у світі – міжнародних симпозіу-
мів гутного скла у Львові.

Українські виробники художнього скла другої половини ХХ ст. ви-
явилися на особливому становищі порівняно з іноземними підпри-
ємствами та вирізнялися більш традиційним підходом до створення 
такої продукції. Мистецтвознавець О. Сом-Сердюкова зазначає: «За-
гальна тенденція декоративно-прикладного мистецтва 1970-х – по-
чатку 1980-х рр. пов'язана з пластичними пошуками, де теми, образи, 
асоціації йшли від природи, так званого "натурстилю". У межах цього 
напрямку працювали майже всі митці київської школи художнього 
скла. Хоча тема природи, навколишнього світу була однією з провід-
них у художників скла упродовж 1970-х рр., виділяються два етапи, що 
послідовно змінювалися. Спочатку це були суто декоративні форми, 
в яких можна побачити ознаки утилітарного посуду, а тема природи 
вирішувалась за допомогою певного кольору та візерунку. У другій 
половині 1970-х рр. поступово на перший план виступає прозора або 
кольорова пластика, форми якої походять від природних прототипів». 

Певну новизну в тогочасну українську скляну пластику вніс художник 
Київського заводу художнього скла Іван Аполлонов («Звір», 1973 р., без-
барвне кришталеве скло, видування, ліплення, алмазне гранування).



17

Талановитим українським майстром скляних скульптурних виробів 
був київський художник Альберт Балабін. За роки цілеспрямованої 
напруженої роботи митець створив чималу галерею зразків скляної 
скульптури малих форм. Його доробок складають переважно скуль-
птурні фольклорно-анімалістичні твори («Дракон», 1969 р., кольорове 
скло, вільне формування, ліплення; «Павич», 1969 р., кольорове скло, 
вільне формування, ліплення (іл. 8); «Дельфін», 1970 р., безбарвне скло, 
вільне формування, рифлення, ліплення (іл. 9); «Лама», 1970 р., без-
барвне скло, видування, вільне формування, рифлення, ліплення; «Со-
роконіжка», 1969 р., зелене скло, видування, вільне формування) та ін. 

У творах А. Балабіна акумульований досвід світової школи пластики 
та українські традиції гутництва, проте його творчий метод докорінно 
різниться від прийомів інших майстрів-гутників. Митець завжди йшов 
від образу та для його втілення у матеріалі підбирав технічні прийоми. 
Висока професійна культура, бездоганне фахове володіння ремеслом 
гутника, талант образного бачення світу, здатність і схильність до екс-
периментів є складовими яскравої індивідуальності майстра. 

Наприкінці 1960-х – початку 1970-х рр. на підприємстві, де працював 
А. Балабін, освоїли виробництво із сульфід-цинкового скла та активно 
впроваджували технології варіння кольорового. Сульфідне скло дало 
можливість художникам відійти від загальноприйнятих канонічних 
форм, звільнило їхню свідомість від звичного погляду на образність і 

Іл. 8. А. Балабін «Павич» Іл.9. А. Балабін «Дельфін» 
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декоративність. Новий матеріал вимагав сміливості поводження з ним, 
виявлення притаманних тільки йому специфічних засобів вираження. 

Проте з часом скло як дешевий матеріал, що потребує трудоміст-
кої обробки, на думку керівництва заводу, бачилося збитковим, із чим 
і пов'язане поступове переорієнтування на випуск кришталю. На цей 
період творчості А. Балабіна припадають твори: «Баклани» або «Роз-
мова» (1975 р., безбарвне кришталеве скло, видування, вільне форму-
вання), «Мамонт» (1974 р., безбарвне кришталеве та сульфідне скло, 
видування, вільне формування, ліплення, дрібні повітряні пухирці), 
скульптурна композиція «Птаха» (1975 р., безбарвне кришталеве скло, 
включення у вигляді тонких ниток зі скла чорного кольору, вільне фор-
мування, видування) та ін. 

Дещо інший характер має тогочасна львівська школа художнього 
скла. Із заснуванням 1962 р. цеху гутного скла на Львівській експе-
риментальній кераміко-скульптурній фабриці (ЛЕКСФ), історія виго-
товлення скловиробів у дрібних артілях на Львівщині закінчилася. Усі 
провідні майстри-склодуви – Роман Жук, Йосип Гулянський, Петро 
Думич, Богдан Валько, Мар’ян Тарнавський, Іван Чабан, Олексій Гера та 
інші перейшли працювати на фабрику. Очолив колектив цеху корифей 
гутного склярства, Заслужений майстер народної творчості Мечис-
лав Павловський. Він зумів розкрити таємницю виготовлення прослав-
леної на весь світ «венеційської нитки», що для італійських склоробів 
доби бароко була предметом великої гордості. Основне завдання 
склярського мистецтва львівських гутників полягало у збереженні на-
родних традицій гути та сприяння розвитку сучасного мистецтва скла. 
Робітники-склодуви на рівні з художниками професійного мистецтва 
отримали можливість впроваджувати свої твори у виробництво для 
тиражування. Цей стимул суттєво вплинув на індивідуальний творчий 
доробок кожного майстра, а водночас – на характерні особливості 
асортименту продукції ЛЕКСФ.

В українському художньому склі 1970-х – початку 1980-х рр. гутні 
техніки стають визначальними, відкриваючи величезні можливості 
для пошуків, фантазій, імпровізацій. Традиції старої гути розвивали-
ся у двох напрямках – фольклорно-пластичному та декоративно-ба-
роковому, що тісно поєднувалися між собою. Ґенеза барокових рис 
і саме національна специфіка українського бароко  простежуються у 
надмірності скульптурно-зображальних форм, у багато прикрашених 
наліпами виробах. 
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Численні зразки анімалістичної пластики були виконані на межі де-
коративного та ужиткового призначення, де найважливіший акцент 
ставився передусім на традиційне начало та образний характер. Тут 
слід передусім звернутися до українського гутного скла доби бароко 
та згадати скляні фігурні вироби, фігурний посуд, який став визначним 
явищем скла XVIII – XIX ст. Популярною з огляду на поєднання функцій 
і пластики була пляшка-ведмідь. При однаковій послідовності виду-
вання вільно видуті форми завжди різняться між собою, що спричи-
няє численні варіанти цієї виразної, монументальної посудини, яка ось 
вже три століття залишається улюбленим образом-символом укра-
їнського скла. Захоплення українських гутників вільним видуванням 
і ліпленням стає визначальною рисою українського барокового скла, 
яке впливає на його розвиток упродовж століть. 

У 70-90-х рр. у традиційній гутній техніці (видування, ліплення) вико-
нують скляні скульптурні вироби на анімалістичну тематику львівські 
майстри Василь Драчук, Ярослав Мацієвський, Олексій Гера, Мечислав 
Павловський та ін. Для їхньої творчості характерна зацікавленість тра-
диційним українським гутним склом. Митці, звертаючись до спадщи-
ни, не копіювали "стару гуту", а переосмислювали та інтерпретували 
народні принципи. 

Серед малотиражної продукції гутного цеху Львівської експери-
ментальної кераміко-скульптурної фабрики 70-80-х рр. слід згадати 
проекти О. Гери («Червоний птах», 1970 р., безбарвне скло, наліпи з 
безбарвного та червоного скла, видування, вільне формування (іл. 10);  
«Великий баран», 1971 р., безбарвне скло, наліпи з безбарвного скла, 
видування, вільне формування (іл. 11), Я. Мацієвського («Великий вед-
мідь», 1971 р., сульфідне біло-сріблясте скло, наліпи й ручки-лапи з без-
барвного та червоного скла, видування, вільне формування, ліплення), 
М. Павловського («Мамонт», 1970 р., фіолетове скло, хобот, бивні, вуха 
та інші наліпи з безбарвного скла, видування, вільне формування; «Вед-
мідь», 1971 р., зелено-синє прозоре скло, наліпи з безбарвного  скла, 
видування, вільне формування, ліплення (іл. 12); келих «Червоний птах» 
із серії «Мрії про Венецію», 1973 р., безбарвне скло, додатки у вигляді 
тонких спіральних ниток зі скла молочно-білого кольору, видування, 
вільне формування), П. Семененка (цукерниця «П’ять півників», 1973 р., 
безбарвне скло, включення у вигляді дрібних плямочок зі скла білого, 
чорного, бузкового кольорів (кольорова крихта), вільне формування, 
ліплення; «Двоголовий ведмідь», 1970 р., безбарвне скло, додатки у 
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вигляді дрібних плям зі скла червоного, жовтого, білого, голубого ко-
льорів (кольорова крихта), видування, вільне формування, ліплення).

В анімалістичній пластиці суто декоративного характеру реалізував 
себе художник Василь Драчук, який довго працював на посаді майстра, 
був виконавцем своїх власних зразків. Усі зразки в пошуках нової плас-
тики були творчо-експериментальні за технікою виготовлення (тяг-
нення, ліплення, декорування). Загалом митець створив кілька сотень 
зразків скульптури малих форм – це "Звірі", "Птахи", "Риби" тощо. 

Як і в світовій спадщині, в українській гуті популярними були образи 
різних птахів, кота, ведмедя, лева, дракона, барана, змії, слона, мамон-
та, риб. До теми риб, зверталися майстри М. Павловський («Диво-ри-
ба», 1970 р., безбарвне скло із додатком у вигляді великих, що пере-
кривають одна одну плям із синього, зеленого, білого скла, плавники з 
безбарвного скла, видування, вільне формування, ліплення), П. Думич 
(«Лев», 1973 р., жовто-зелене скло, наліпи з безбарвного скла, виду-
вання, вільне формування, кракле, повітряні пухирці (іл. 13) та ін.

Характер скляної пластики українських гутників відрізняється сміли-
вістю і невимушеністю у трактуванні форм, насиченістю декоратив-
них деталей, злагодженістю властивостей і можливостей живого скла 
з образом, що дає відчуття впевненості, внутрішньої сили та правди-

Іл. 10. О. Гера «Червоний птах» Іл. 11. О. Гера «Великий баран» 
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вості. Ці риси, що притаманні саме українському склу, проявляються 
у скульптурності й округлості об'ємів, чудовому розумінні естетики 
гутної форми, характерній для народного розуміння краси. 

Загалом можна відзначити, що в українському гутному склі другої 
половини ХХ ст. превалювала тенденція до інтерпретації традиційних 
методів формотворення. Водночас не варто забувати про низку екс-
периментальних пошуків не лише у формотворенні, а й у технології та 
ідейному наповненні. 

Поширення міжнародного руху студійного скла та свобода творчо-
го експериментування беззаперечно мали визначальний вплив на фор-
мотворчі, колористичні та образні характеристики продукції українських 
скловиробників. Водночас слід підкреслити, що, на відміну від творів 
київського підприємства, анімалістична пластика як складова широкого 
асортименту гутних виробів ЛЕКСФ, не зазнала радикальних змін і була 
проектована на основі традиційних форм і способів декорування. Не 
змінилася також образність, де панівне місце надалі займав класичний 
ведмідь, до того ж виконаний у традиційній технології видування та деко-
рування. Можливо, об’єктивною причиною цього є те, що над розробкою 
зразків анімалістичної пластики працювали не професійні художники, а 
майстри-гутники, які переймали фах і традиції з покоління в покоління.  

Іл. 13. П. Думич «Лев» Іл. 12. М. Павловський «Ведмідь» 
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АНСАМБЛЕВІСТЬ ФОРМ, ОБ’ЄМНО- 

ПРОСТОРОВІ ВИРІШЕННЯ ТА  

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ДИЗАЙНУ ДЕКОРАТИВНОЇ  

АНІМАЛІСТИЧНОЇ ПЛАСТИКИ

Вибір і аналіз об’єкта дослідження. Визначення характерних рис, 
їх трансформація в об’ємі з урахуванням специфіки матеріалу та ви-
робництва 

При проектуванні виробів з гутного скла дизайнер насамперед вра-
ховує об’єктивні можливості реалізації проекту, оскільки специфіка 
технології значно обмежує матеріалізацію задуманого. Враховується 
не тільки можливість виконання в обраній технології, але й прив’язка 
до виробничих умов на конкретному підприємстві. Відповідно, вибір 
анімалістичного мотиву – тобто конкретної тварини – зумовлений не 
лише особистими вподобаннями, а насамперед реальними умовами 
виконання, а також післявиробничої реалізації. 

Потенційний покупець декоративного анімалістичного об’єкта керу-
ється загальноприйнятими вподобаннями: домашні улюбленці, націо-
нальні символи, знаки зодіаку чи китайського календаря, міфічні твари-
ни та ін. До найпопулярніших образів тварин, на яких найчастіше падає 
вибір покупців належать: кіт, пес, слон, сова, орел, пінгвін або інші пла-
хи, різної конфігурації декоративні риби, дельфіни, бегемот, панда, кінь 
тощо. 

Наступним етапом після вибору об’єкта є його трансформація: уза-
гальнення, стилізація, підкреслення характерних ознак, надання де-
коративності й естетичних рис відповідно до актуальних ринкових 
критеріїв. Аналізуючи виконані впродовж останніх десятиліть зразки 
анімалістичної пластики виразно прослідковується динаміка зміни 
принципів формотворення і декорування – від багато оздоблених і де-
корованих незліченною кількістю наліпів до аскетичних узагальнених 
брил, які ледь навіюють асоціативні мотиви. Враховуються також тери-
торіальні ринкові умови – якщо для південного ринку виготовляються 
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зразки в гарячій яскравій колористичній гамі, то північні країни тяжіють 
до стриманих, пастельних, складних і змішаних барв. 

Територіальні критерії мають значення також при опрацюванні тех-
нологічних процесів. Проектуючи для американських підприємств, слід 
враховувати принципи формування з допомогою ручного пальника, 
який дозволяє досягти максимально реалістичних форм. Американ-
ський ринок також вимагає надмірного різнобарв’я і декоративності, 
наближеної до кітчу. Тут слід підкреслити, що першоджерелом аме-
риканської сучасної школи формування і декорування гутних виробів 
стали італійські майстри (у т. ч. Л. Сеґузо, Л. Тальяп’єтра, М. Тозо та ін.), 
з якими співпрацювали піонери міжнародного студійного руху. Тож 
італійські підприємства також тяжіють до реалістичності, намагаючись 
підкреслити віртуозні вміння майстрів-гутників. 

Національні школи мають чітко виражену ідентичність і відрізняють-
ся не тільки технологічною, але й мистецькою індивідуальністю. На по-
страдянському просторі художнє скло набуло власних індивідуальних 
рис у кожній з країн: у російському художньому склі превалюють фор-
мальні пошуки; прибалтійські художники є послідовниками північно-
європейських течій, де основний акцент ставиться на елементарності 
форм і мінімалізмі кольорових вирішень, при відвертому тяжінні до де-
коративності; українські митці, натомість, тяжіють до експерименталь-
них і образотворчих властивостей мистецького твору.

Проектування декоративного виробу. Специфіка проектування 
зразка для тиражної продукції 

Сьогодні неможливо уявити наш побут, інтер'єр житла чи громадсько-
го приміщення без наявності художньо опрацьованого скла. Людина 
давно винайшла скло, поставила його собі на службу та впродовж віків 
удосконалює технологію його виготовлення, художньо збагачує форми 
та розширює асортимент виробів. 

Успішність проектів дизайнера на сучасному ринку залежить від низ-
ки факторів, серед яких насамперед: ціна, відповідність естетичним 
критеріям, позиція марки для якої проектується виріб, реноме автора 
зразка, рентабельність виробництва та ін.

Великі й середні підприємства, на яких виконуються зразки тираж-
ним способом, переважно реалізують продукцію на міжнародному 
ринку через посередників. Найрезультативнішим способом виходу на 
згаданий ринок є участь у торгах, які регулярно відбуваються в Європі 



24

(Франкфурт, Париж, Лондон) та США (Нью-Йорк). Принцип утверджен-
ня власної позиції на ринку полягає насамперед у запевненні клієн-
тів-посередників у стабільності та перспективі розвитку. Після кризи 
2007-2009 рр. ринок світового скловиробництва суттєво скоротився і 
дуже невпевнено поновлює втрачені позиції. Потенційні покупці – зна-
чущі гравці на ринку – очікують від нових скловиробників щонайменше 
трьох років безперервного стабільного виробництва та присутності на 
торгах. Ці побоювання цілком виправдані, оскільки побудова маркетин-
ґової кон’юнктури – довготривалий і багатовартісний процес.

Для забезпечення проектованому зразку успішних продажів серед 
клієнтів-посередників необхідно створити можливість комбінування 
форм, кольорів, розмірів. До експозиційної презентації достатньо вико-
нати 2-3 різні зразки. Це – мінімальний комплект, проте окремі елемен-
ти можуть повторюватися в інших формах і розмірах. Треба підкреслити, 
що саме такий метод формування колекції заслуговує особливої уваги, 
оскільки виробник пропонує замовникові надзвичайно широку палітру 
еталонів. Обираючи окреслений декор, клієнт може замовити його у 
визначеній формі з іншими властивостями. Саме цей принцип активно 
використовують замовники, оскільки кожен дбає про ексклюзивність 
власного асортименту.  

Вибір технік формування та декорування тиражного зразка безпосе-
редньо залежить від дизайнера. При цьому йому необхідно враховува-
ти ряд факторів, які в кінцевому результаті визначатимуть рівень рента-
бельності продукованого зразка. 

Уже в довиробничому процесі, на етапі проектування виробу від-
бувається первинне узгодження технології виконання та комерційних 
складових післявиробничих циклів, у т.ч. пакування, транспортування, 
експонування та ін. До прикладу: великі зразки дають змогу підняти ціну, 
але виконані із цільної маси впливають не тільки на вартість логістичних 
витрат, а й на рішення клієнта. Часто покупцями є туристи, які свій вибір 
скеровують на користь легкої продукції.

Неабиякого значення при проектуванні має розмір зразка. Щодо де-
коративних виробів на основі анімалістичних мотивів не варто застосо-
вувати принцип «чим більше – тим краще». Це та категорія товару, яка 
має швидше подарунково-сувенірний характер, а до того ж викликає 
більше захоплення в дітей. Водночас вироби невеликого розміру не мо-
жуть мати високої ціни, тому їх виробництво повинно бути мінімально 
затратним. При цьому не може страждати атракційність самого виробу. 
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Наприклад, у монолітних формах без зовнішніх наліпів з простим, але 
ефективним внутрішнім декором (кілька накладів на першу або другу 
заготовку) витримується технологічна простота, що дає можливість 
скоротити час на виконання одного зразка. Таким чином, при дотри-
манні відповідного розміру вдається досягти рівноваги у співвідношен-
ні «ціна – привабливість – собівартість».

Основні рекомендації технологічного характеру при проектуван-
ні зразка для тиражного виробництва

Хоча основні принципи декорування та обробки гутного скла майже 
не змінювались упродовж двох тисячоліть, технічний прогрес ХХ – ХХІ 
ст. неминуче вплинув і на цю галузь. Одним з небагатьох новаторств, які 
широко запровадили у промислове виробництво гутного скла у світі, є 
використання скляних порошків для забарвлення та декорування скло-
виробів.

У певних ситуаціях застосування кольорових порошків суттєво 
пришвидшує та спрощує додавання кольору до виробу: не вимагає 
попереднього розігріву, як у випадку цапфи, дозволяє перекривати по-
верхні великих банок, наприклад, для створення суцільного підкладу в 
тарілках значного розміру. Окрім того, використання порошків дає на-
багато більше можливостей для експерименту з кольором, фактурою 
та ефектом реакції порівняно з цапфою. 

При виборі способу забарвлення необхідно враховувати специфіку 
роботи із цапфами та склопорошками, їхні транспарентні властивості, 
фактуру, барву, палітру доступних кольорів. Наприклад, використання 
білого сульфідно-цинкового порошку не дає такого щільного й наси-
ченого покриття поверхні, як при накладі аналогічним склом із цапфи. 
Натомість на зовнішньому накладі порошок утворює матову нерівно-
мірну поверхню, на відміну від накладу з використанням цапфи. Водно-
час, витрати склопорошку значно нижчі ніж цапфи. Подібні властивості 
притаманні й іншим кольорам (детальна інформація щодо використан-
ня кольорових склопорошків у методичних рекомендаціях «Способи 
декорування гутного скла кольоровими склопорошками»).

Як і в інших зразках, для промислового тиражування слід чітко визна-
чити принципи розподілу завдань між майстрами-гутниками. Від цього 
залежатиме продуктивність і рентабельність тиражування спроекто-
ваного виробу. Відповідно, більш зручним для виробництва є простий 
зразок, до виконання якого достатньо двох майстрів, які послідовно ви-
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конують одну серію операцій. Наприклад, у випадку монолітного зраз-
ка без зовнішніх наліпів і перенесення на понтію, один майстер працює 
над формуванням і декоруванням заготовки, інший – над остаточним 
формуванням виробу. 

До переліку факторів, які слід враховувати при проектуванні тираж-
ного зразка для гутного виробництва та які безпосередньо впливають 
на його вартість, належить холодна обробка. Мінімальне шліфування 
місця ліпки значно зменшує виробничі затрати, натомість полірування 
обрізного краю, додаткова піскоструменева обробка, розпис, склею-
вання, комбінація з іншими матеріалами та ін. впливають на остаточне 
формування ціни виробу.  Безперечно, на таку продукцію також є від-
повідний попит і потенційний клієнт, але це значно менша та швидше 
цільова категорія покупця.

При виконанні продувних форм без перенесення на понтію необхідно 
виконувати максимально щільне зарізання на трубці з метою уникнення 
утворення отвора на денці – це ускладнить шліфування дна виробу. До-
речно також при формотворенні уникати гострих закінчень і надто тон-
ких наліпів – це не сприяє безпечному пакуванню і транспортуванню. 

При проектуванні об’єктів з утилітарним призначенням слід дотриму-
ватися основних вимог ергономічного характеру.

У пропонованому виданні подано лише декілька вказівок рекомен-
даційного характеру щодо формування та декорування анімалістичної 
пластики, виконаної гутним способом, які використовуються на ви-
робництві та мають раціональне застосування. Робота над проектами 
тиражної продукції, у тому числі на основі анімалістичних мотивів, має 
надзвичайно широкий спектр можливостей для експериментування та 
творчих пошуків. При цьому найважливішими критеріями успішності 
проектованого зразка все ж залишаються характерність образу, есте-
тика та якість виконання.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Виконати проект декоративного вибору на основі заданого анімаліс-
тичного мотиву.

2. Виконати проект ансамблю з трьох об’єктів на основі анімалістичного 
мотиву.

3. Виконати проект декоративного виробу на основі анімалістичного 
мотиву з використанням техніки декорування кольоровими скляними 
порошками.

4. Виконати проект монолітного декоративного виробу на основі аніма-
лістичного мотиву без використання зовнішнього декору.

5. Виконати проект монолітного декоративного виробу на основі ані-
малістичного мотиву без використання кольору.

6. Виконати проект безколірного декоративного виробу на основі ані-
малістичного мотиву з використанням насиченого зовнішнього декору.

7. Виконати проект продувного декоративного виробу на основі аніма-
лістичного мотиву без використання зовнішнього декору.

8. Виконати проект продувного декоративного виробу на основі аніма-
лістичного мотиву з внутрішнім декором з використанням щонайменше 
трьох кольорових склопорошків.

9. Виконати проект декоративно-ужиткового виробу на анімалістичну 
тематику на основі традиційних зразків української гути з використан-
ням зовнішніх продувних і декоративних наліпів.

10. Виконати проект декоративно-ужиткового виробу на анімалістичну 
тематику, який складатиметься з кількох елементів (модулів).
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