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У довгоклинкової зброї, як у фізичного предмету, що
мав чітку функцію було достатньо різновидів трактування образу. У різних своїх втіленнях меч може бути
одночасно зброєю та символом, але може стати лише
символом. Розвиток меча як символу можна прослідкувати на багатьох історичних етапах та помітити як
тісно він переплітався з суспільством, його звичаями та
культурою. При цьому сам меч та різні його означення

можна помітити у різних кутах світу, від острівної Японії
до Західної Європи. Він в часи свого розвитку став
мультикультурним символом, напряму впливаючи на
суспільство, та утворив навколо себе безліч легенд.
Спадок, що залишив після себе меч у вигляді історій,
міфів та культурних феноменів вплинув на сприйняття
історії, багатьох історичних персонажів та подій, утворивши унікальні асоціації та символіку.
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Проаналізувавши джерела, такі як історична дослідницька та наукова література від різних авторів
(Оукшот Юарт, Харада Мічіхіро, Патриція Монаган та
ін.), стає очевидною нестача загальної систематизації
образу меча та досліджень, що демонструють широку вибірку, а не досліджують вузькі теми.
З образно-культурної сторони в тематиці меча
також відсутні комплексні дослідження. У більшості
літературних джерел меч досліджується з історичної
парадигми та зі сторони його оздоблення, що значно
звужує область досліджень. В таких роботах як
«Життя з мечем» Крістена Нойшеля чи «Ізраїльське
царство: Королівська ідеологія та її опоненти» Кіта
Уайтлама торкаються теми символізму, але лише
частково та на конкретних територіях. Ця тематика
не втрачає своєї актуальності оскільки попри те,
що як предмет прямого застосування холодна зброя
залишилась лише в якості музейних експонатів,
зараз вона несе велику кількість саме символічних
значень, що досі не об’єднані та не згруповані у
одному дослідженні.
Метою даної роботи є дослідження образу меча.
Його завданням є проаналізувати літературні джерела та визначити характерні особливості символів,
що закладались у меч тими чи іншими культурами;
розглянути взаємозалежність символіки та фізичних
властивостей меча у різних культурах; прослідкувати
їх взаємозв’язок і протиріччя, які проявляються в
різних періодах; дати характеристику закономірностям змін значень образу меча з перебігом історичних
подій, розвитком суспільства та його моралі, цінностей, бачень та технологій; класифікувати символічні
значення образу меча від початку його створення до
21 століття. Отриману інформацію структурувати та
сформувати висновки.
Об’єктом є довгоклинкова холодна зброя, а зокрема меч та його символічні значення. Предметом є
образ меча, його формування та особливості в образотворчому мистецтві, його новітні значення у 21 ст.
Поява меча як явища в образотворчому мистецтві
є історично обумовленою та закономірною. Попри
важливість фігурування меча в історичних подіях як
предмету та об’єкту, неможливо відкинути його роль
як символу та його вплив цього символу на суспільство. Він поширював свої значення та ідеї на суспільне життя, культуру та традиції. Визначення основних
змістів та їхня трансформація впродовж існування
меча, а особливо на початку 21 ст – представляє
інтерес як з історичної так і з культурної сторони.
РОЗДІЛ І. Історична складова образу меча
1.1. Історіографічне дослідження символізму та
семантичних значень образу меча
Меч – один із найскладніших і найпоширеніших символів у світовій культурі. Це поняття амбівалентне. З
одного боку меч – грізна зброя, з іншого – найдавніша й наймогутніша сила, що здатна принести світові
рівновагу та мир.
Традиційно при описі зображення меча загальноприйнятим є таке трактування: готовність до захисту

роду, батьківщини, міста від ворогів, а також участь
у битвах. Це перші асоціативні ряди, що виникають
при контакті з зображенням. Меч є формотворчою
основою моралі війська та виробляє поняття честі.
Меч у міфологіях наділяється специфічною семантикою, що зводиться до головного протиставлення
понять – добра зі злом. Образ меча при цьому символізує найвищу справедливість. Наприклад в іконі
16 ст. «Архангел Михаїл і Ісус з мечем, що виходить
з його уст» (1). За допомогою меча відсікається все
«негідне», «будь-яке дерево, що не приносить доброго плоду» [1, 3:9]. Схожа амбівалентність міфологічно
інтерпретується візуальна подібність меча (з лезом і
рукояттю) з одним із найбільших символів – хрестом.
З цим пов'язана сфера означення меча як символу
єднання чи союзу.
Символіка меча має багато рівнів та векторів сприйняття. Клинок не лише солярний символ. На багатьох
іконах з Архангелом Михаїлом меч виступає променем світла, що виходить з рукояті. Водночас меч має
здатність розділяти, він відокремлював душу від тіла,
небо від землі, полум'яний меч відокремлював людину
від раю. У східних традиціях меч послуговує мостом
в інший світ (наприклад, міст Чинват у Стародавньому Ірані). Зображення меча може інтерпретуватися
як ворота між фізичним і духовним життям, оскільки
воно уособлює перехід, через який проходить душа
на шляху в потойбічне життя [2, 42-54].
Є очевидним, що сам зміст і особливості вірувань
диктують характер символічних значень. Для більшості цивілізацій меч набуває майже сакрального
змісту. Він ідентифікує війну як спосіб донесення
«справедливості». Часом навіть ототожнюється з
Господнім проведінням чи виявом вищої волі правителя, царя, бога, тощо.
Символізм та семантичні значення меча можна
поділити на декілька категорій. Ці категорії передбачають певні регіони які описуються характерним для кожного з них світобаченням. Першою є
міфоцентристська категорія, яка є характерною для
скандинавських країн, Київської русі, давньої Греції
та Римської імперії. Для неї характерне міфологічне
бачення світу. У цьому регіоні меч-символ часто
фігурує як предмет ритуальний, зберігає за собою
родові традиції та є головним героєм міфів.
Міфологічне бачення меча мало свої характерні
риси. У давніх греків та римлян меч був символом
правосуддя, богиня правосуддя Феміда на більшості
скульптур та фресок зображена з вагами та мечем.
Меч в концепції греків був не тільки подарунком, а
ще й відповідальністю, що лягає на плечі воїна чи
правителя. Прикладом цього є найбільш відомий
міф про Дамоклів меч. В якому правитель-тиран Діонісій з Серакуз почув від свого придворного слуги
Дамокла як йому пощастило бути царем. Дамокл
вихваляв Діонісія та те як йому добре бути таким
багатим, могутнім та щасливим. Натомість Діонісій
запропонував йому помінятись з ним місцями на
один день. І ось Дамокл насолоджувався своєю
позицією, аж поки не помітив меч, що тримаючись

2 0 2 2 ▪ к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪ м а г і с т р і в ▪ 5

Іл. 1. Ісус із двома мечами в Ратцебурзі, рік невідомий

Іл. 2. Річард Вестол. Дамоклів меч, 1812 р.

на волосині з кінського хвоста, висів у нього над
головою (2). Його смачно годували, виконували
його захцянки, але він більше не міг насолоджуватись життям і зі страхом втік з тронної зали. Давні
греки вчили, що ти можеш правильно скерувати
силу, тільки якщо в тебе самого достатньо мужності
нести цю ношу. Оскільки боги були втіленням їх самих, як грішних і «людяних» то і меч не завжди був
справедливим, він переймав характеристики його
власника. Коли меч перебував у руках негативного
персонажу, він наділявся темними рисами, коли у
героя, наділеного чеснотами, навпаки.
В часи Київської Русі на її теренах панував спочатку язичницький, а лише потім християнський
світогляд. Тому навіть після Хрещення Русі у 988 р.
Залишилось багато давніх вірувань та ритуалів, що
пов’язували меч та його язичницьких власників. Меч
займав особливе місце не тільки як зброя для битв з
ворогом. Якщо під час суперечки слов’яни не могли
вирішити хто з них правий, князь міг наказати їм
«судитись мечем». Меч вбачали інструментом вищої
справедливості і непідкупним суддею. Були повір’я,
що саме боги керували мечем в ці моменти. Існувало вірування, що меч, який належав мертвим, здобував особливі здібності, що робили його дотичним до
світу мертвих. Сам меч мимоволі ставав предметом,
що носить в собі смерть. Часто коли власник помирав меч ламали і ховали з ним у могилі [3, 13-14].
Процес виготовлення меча вважався в давнину

справою майже сакральною. Про нього складали
легенди та наділяли образами, що були притаманні
міфологічному світогляду. Зброя з початку свого
існування була елементом повсякденного життя, але
якісно виготовлена зброя була виключенням з правил і цінувалась у всьому світі, отже люди, що вміли її
виготовляти, цінувались не менше. Професія коваля,
що виготовляв мечі – була однією з найповажніших
на території Київської Русі. Коваль-чаклун, «хитрун»
міг не тільки виготовити інструмент, а й заговорювати хвороби, влаштовувати весілля та відганяти
нечисту силу від селища [4, 268].
При виготовленні цієї грізної зброї майстри застосовували знання, що зберігалися в суворому секреті,
завдяки чому мечі набували надприродних властивостей. За деякими переказами саме коваль вдихав
у меч душу. На вогні відбувалося таїнство перетворення заліза на загартоване лезо. Воїн своїми діями
запалював магічний вогонь у своєму тілі, і цей тісний
зв'язок з вогнем зближував воїна та меч. На деяких
культурних рівнях посада коваля вважалась священною. Існує тісний зв'язок між металургією та алхімією: за словами автора Алло «Коваль прирівнюється
до проклятого поета і зневаженого пророка. У
Рігведі творець світу – коваль. Це може пояснюватися пов'язаною з ним символікою вогню, а також тим,
що залізо асоціюється з планетою Марс та астральним світом, оскільки перше відоме людині залізо
було метеоритним» [5].
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Схильність до анімізму мечів простежується не тільки
в Київській Русі та язичницьких землях. При аналізі
історичних документів підкреслюється очевидний
сакральний для воїна зміст війни та бою. Ототожнення меча з бойовим товаришем чи надання йому людських рис було поширеною практикою у всьому світі,
яка пов’язана з декількома факторами. У більшості
міфологій ковальство стоїть поряд з божественним
та містичними практиками. Звідси і пішли боги цього
ремесла (Гефест, Суцелл, Віланд та ін.) як і надання
мечу надприродних сил, здібностей, душі. Другим
фактором є світова культурна тенденція відокремлення воїна та його зброї, що свого роду «віддавала»
частину виконавчої влади інструменту та робила
його майже істотою з волею, бажаннями та власним
поняттям справедливості. Саме це лягло в основу
традиції давати мечам імена: Біда, Суворий, Загибель, Квітучий та ін. Мечам давали назви майже в усіх
країнах, оскільки це підкреслювало особливості меча,
його особистість та характер у який вірили воїни.
Світогляди скандинавських країн та Київської Русі
були сильно наближеними один до одного. Не лише
тому, що вони розділяли схоже язичницьке бачення світу, а й культурні особливості. Це не дивно,
оскільки перші князі за однією з версій походження
прийшли саме з цих холодних країн.
Для вікінгів мечі були дуже цінним надбанням. Окремим мечам часто давали імена або назви, такі як
«руйнівник кольчуги», «бойова змія» або «вдовиця».
У вікінгів була традиція викарбовувати ім’я меча або
якусь фразу на його лезі. У давньо скандинавській
літературі згадується кілька мечів з Іменами або назвами. В більшості з них була власна індивідуальність.
У сагах згадуються такі імена як Тирфінг, Скефнунгр,
Грамр. Схожу традицію мали японські катани, на
яких часто можна було побачити ієрогліфи. Це могли
бути назви, цитати тощо. Деякі мечі вікінгів кінця 9-го
століття мали надписи на лезах, що є більш поширеним вираженням статусу та багатства. Мечі вікінгів
часто залишались в річках при виконанні ритуалів
або були поховані з тілами їхніх мертвих власників. У
суспільстві вікінгів вільні чоловіки мали право носити
зброю, але не всі мали кошти на придбання меча. Ті,
хто володів мечем, також володіли землями і мали
людей, які працювали на них. Отже, меч вікінгів
також слугував символом честі та слави для воєначальників та заможної еліти [6, 37-38].
Поетично меч вікінгів часто описувався як джерело
світла, полум'я або факел. Всі вони були не об'єктами, а «живим» суб'єктом. Можливо саме з цієї причини їх розташовували поруч з верхніми частинами тіла
їх носія в могилі, як свого роду супутника, що відправляється з воїном в наступний світ [7, 31-32], (3).

Іл. 3. Автор невідомий. Ратцебург, Німеччина. 2021 р.
Іл. 4. Карло Кривеллі. Порто Сан-Джорджіо.
Вівтар. 1495 р.
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Конкретно кельтська ж символіка розглядає образ
меча скоріше як зв’язок між сім’ями і як спосіб збереження роду. Мечі часто передавалися з покоління
в покоління, тому вони мали велике значення для
людей. Часто при археологічних розкопках мечі
знаходили в могилах, величезних курганах або в
місцях жертвоприношень. Як кельтський символ,
меч пов’язаний з Нуадою, першим королем Туата
де Данан. Великий меч Нуади вважається одним із
чотирьох кельтських скарбів. Нуада був пов'язаний
з надприродними силами, що царювали у підводному царстві [8, 164-165]. Археологи виявили кілька
стародавніх кельтських мечів, знайдених під водою,
що лише підтвердило цю теорію.
Наступною є теоцентристська категорія в яку входить частина країн у західній та центральній Європі:
Англія, Франція, Німеччина, Австрія, Польща. Історія
меча та його символізм розвивались крізь призму
християнства та бачення релігійної картини світу,
що зрештою формувало світогляд громадянського суспільства та закладало власні ідеали вищої
справедливості, правди, доброчесності, життя згідно
заповідей Господа. Меч часто позиціонувався як
інструмент волі Господа та компаньйон відважного
лицаря у його почесних місіях.
Меч та образ меча в християнстві набував власного
релігійного характеру.
Часто меч виступає як символ Божого слуги, слова
Господа, священної помсти за все святе. «Біблія
– меч божий» [9, 6:17]. Недарма існує безліч прикладів у живописі та літературі де герої, що означені
святими, виконують свою священну місію за допомогою меча («Ангел, що стоїть на сонці» Джозеф
Маллорд Вільям Тернер, «Святий Михаїл тріумфує
над дияволом» Бартоломе Бермехо) Книга і меч
– основні атрибути Святого Павла (4). Відповідно
разом з релігійним різноманіттям ускладнився образ
меча, ставши надприродним, священним. При цьому
підкреслюється, що в залежності від світобачення і
релігійних особливостей фігура меча могла займати
різне місце у символічному ряді.
У Великій Британії та Франції були свої традиції
поводження з мечем та відомий майже на весь світ
символізм. Часто вони були пов’язані з королівськими традиціями, престолонаслідуванням та символами влади монарха. Царський візерунок меча був тим,
що встановлювало власника обраним правителеи,
на якого було покладено обов’язок правління та керування царством. Королівська влада була політичним інститутом, королівські мечі виникли в асоціації
з історичними постатями або божествами і затверджували їхню владу. У давнину військові, релігійні та
цивільні посади часто поєднувалися в особі короля.
Ця потрійна відповідальність визначала «роль короля
в захисті суспільства як воїна, гаранта справедливості, як судді і як священика» [10, 105-106].
У героїчних переказах меч зберігався або дарувався
божеством герою за певний подвиг. Отже, герой,
який володів магічним та іменним мечем, отримував
милість богів. Подібно до царів, епічні герої отримува-

ли божественну силу, авторитет і владу своїми мечами і доля кожного героя залежала від його меча [11].
У старофранцузькій епічній поемі «Пісня Роланда» є
такі рядки:
«Ах, Дюрандаль, прекрасний, святий і відданий,
Який запас реліквій у твоїй золотій рукояті!
Зуб святого Петра, кров святого Василя вона в
собі зберігає,
Волосся мого лорда Сен-Дені у ній,
Так само шматок ризи Пресвятої Марії;
Для рук Пейнім не було гріха відпустити вас;
Ти повинен служити лише християнам,
Ніколи не дозволь собі пасти до жодної боягузливої душі!
Багато земель я здобув твоїми ударами» [12,
168-186].
Як символ влади на війні, меч увійшов до складу регалій якими володіли королі і які виправдовували їхню
владу і правління. Меч передавався спадкоємцю при
передачі влади, а вручення меча новому королю було
поширеною особливістю коронаційних церемоній.
При цьому за спостереженнями найбільший вплив
на образ меча у культурі, фольклорі, живописі та
літературі склав період Середньовіччя та лицарства.
Саме він сформулював канони по яким найчастіше трактують меч. Особливо після появи великою
кількості художньої літератури від Вальтера Скотта
та його послідовників, прерафаелітів та концепцій
пов’язаних з лицарством.
Світогляд країн сходу, таких як Японія, Індія, Китай
також варто виділити в окрему категорію. Їхнє бачення будується на світовідчутті, що по своїй природі
відрізняється від західної традиції. Концепція безкінечного життя та перероджень формує меч як символ
переходу, а не кінця. Бачення дзену в буддизмі
доповнює цю ідею рівноваги як в житті людини так і в
бойових мистецтвах. В країнах Сходу, де ментальність
та релігія були в іншому векторі, який направлений на
пошук балансу та спокою, зброя вважалась засобом
досягнення миру та рівноваги та скоріше крайнім
засобом урівнювання ваг, символом мудрості [13, 18].
Буддизм розглядає образ меча як символ створений для того, щоб розрізати невігластво та знаходити мужність та істину під будь-яким не правильним
мисленням. Буддизм часто асоціюється з бойовими
мистецтвами та боєм на мечах. Це пов’язано з
асоціаціями, що викликає битва в азійській культурі. Це свого роду ритуал для пошуку рівноваги та
баласу, який шукається як у лезі так і у битві. Храм
Шаолінь традиції Чань часто використовувався
самураями (5). У них існує фраза «єдність меча та
дзен», що вказує на більш глибокий зв’язок між релігійною традицією, яка називається дзен і загалом
усіма вправами та підготовкою до бою та збройних
конфліктів [14]. У довгій історії бойових мистецтв
існує одне важливе твердження. Воно прийшло
від стародавнього китайського тексту «Чжуан-цзи»
однойменного філософа (369–286 рр. до н. е.).
Філософ визначив три різні види меча: «меч простої людини», який «пронизує шию; а внизу вирізає
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Іл. 5. Йоко Сейкі. «Fudō myōō».

печінку та легені;» «меч феодала», який «знаходиться в гармонії з розумом людей»; і «меч сина неба»,
який «регулюється п’ятьма елементами»[15, 362].
В Японії теж діяли засади будистів, але вони специфічним чином поєднувались з політичними мілітаристськими поглядами та геополітичною ситуацією,
в якій довгий час знаходилась Японія. В якийсь момент меч допоміг японцям сформувати свою унікальну концепцію воїна. Мечі трактують як символ сили,
мужності і не можуть уявити без нього могутнього
воїна у стереотипному розумінні. Але меч не завжди
був символом самураїв і його значення змінювалось
разом із зміною епох. У дванадцятому столітті меч
ще не зайняв своє місце як «душа самурая», ідеал
якого не буде сконструйований до сімнадцятого століття, але він все ще був потужним символом. «Меч
- це душа. Вивчи душу, щоб пізнати меч. Злий розум,
злий меч.» – З фільму 1966 року «Меч долі». [16]
Інтелектуали періоду Мейдзі (1868-1912 рр.) використовували символіку меча для встановлення
національної ідентичності, заснованої на ідеалізації
самурая. Нітобе Інадзо написав книгу під назвою
«Бусідо» («шлях воїна»), яка підняла репутацію Японії
в міжнародному суспільстві, представивши ширшій
аудиторії вигадливу версію ідентичності та етики
класу самураїв [17, 71-77]. В першу чергу це було
зроблено для чого, щоб затвердити статус Япо-

нії та її позицію на міжнародній арені. А також для
того, щоб створити національну етику та згуртувати
навколо неї суспільство. Японські мечі стали яскравими символами японської переваги в роки війни та
колоніальної експансії. Під час вторгнень на Корейський півострів, материковий Китай, Південно-Східну
Азію та острови Тихого океану в першій половині
двадцятого століття імперська Японія мобілізувала
пропаганду для впровадження ідеології та консолідації свого тоталітарного режиму. Наприклад, Харада
Мічіхіро, ентузіаст мечів, який написав кілька книг на
цю тему в епоху до Другої світової війни, приписував
подвійну природу японських мечів як зброї та естетичного об’єкта японським традиціям краси та естетизму. Він стверджував, що «цивілізація і культура
Епохи Бога (джиндай) і фундаментальний характер
їхньої держави кореняться в багатьох мечах, якими
володіли Боги» [18, 3-17].
В індійській міфології істота Асі, чиє ім’я напряму
означає «Меч», була створена для захисту богів, подібно до того, як Бог-Отець в християнській традиції
захищав Едемський сад «вогненним мечем».
Образ священного, всесильного, наділеного здібностями меча або вправного мечника часто фігурує
в оповіданнях, легендах та творах мистецтва. Цей
«класичний» образ утворює значний пласт культури яка досі використовується як джерельна
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база у фільмах, книгах та медіа. Утворився він на
основі легенд та міфологій різних країн і мав свої
характерні особливості. Наприклад, у країнах де
панувало міфологічне бачення світу, меч часто наділявся надприродними здібностями для подолання
монстрів та міфічних істот. У країнах з релігійним
баченням здібності меча не стосувались тілесного та перемагали ворога в обличчі негараздів та
перепон до вічності скоріше метафорично. При
цьому кожен меч був наділений власною історією і
та фольклором.
Існує багато легендарних мечів, зокрема меч Яхве,
меч-блискавка Індрі, Екскалібур – меч короля
Артура, меч Дюрандаль володаря Роланда, пророк Магомет був власником Хатея. Деякі з цих
мечів справді існували, як Дюрендаль, але обросли
вигадками та історіями. Інші повністю вигадані,
такі як Харпе – меч яким відрізали голову медузи
Горгони. Кожен з них має свою історію. Меч свого
роду провідник сили, що здатний акумулювати її
та направляти у зовнішній світ або наділяти нею
свого власника. Усі ці легендарні або історичні мечі
очевидно не містили жодної магії. Вигадані легенди часто слугували повчальними історіями або
були культурним надбанням, в той час як справді
існувавші мечі підтверджували силу та владу його
власника у суспільстві [19].
Варто зауважити, що тема Латинської Америки та
Африки не піднімалась у питанні образності меча.
В основному через те, що меч як зброя був мало

поширений на цих континентах та не зайняв свою
культурну нішу. Відповідно там не існувало вираженої унікальної семантики цього виду холодної зброї.
Отже було виділено декілька категорій на які можна
умовно поділити семантичні значення меча за схожими ознаками. Вони поділяються за релігійною,
суспільною та територіальною ознаками. Загалом
поділ на категорії досить схематичний, оскільки
культури часто запозичують одна в одної. Чим
більше відрізняється культура, тим більше відрізняються образи та символізм тих чи інших предметів.
Але навіть у західноєвропейського та азійського
значень меча є спільні корені, що полягають в його
першочерговій функції. Меч-предмет не дорівнює
мечу-образу, але перше було передумовою другого
і ні одна культура до початку 21 ст. не намагалась
від нього відсторонитись.
Потрібно акцентувати на важливості усіх вищезгаданих часових проміжків та незамінності кожного
з них. Всі вони в результаті створюють той синтез,
що підводить до означень та асоціацій які існують
зараз. Розуміння глибини коріння стереотипів та
умовностей – це база для подальшої роботи з більш
новітніми зразками.
Звернувши увагу на особливості кожного з наведених прикладів, можна побачити, що більшість феноменів залишили слід у мистецтві. Узагальнившись та
поглинувши в себе більше іноземних рис ці символи
стали мультикультурним спадком, що використовується в сучасних актах творчості, медіа та іншому.

Іл. 6. Рембрандт ван Рейн. «Валаам і ослиця», 1626 р.

Іл. 8. Габіель Россетті. «Жанна Дарк». 1882 р.
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Іл. 7. Сала Баронале, Кастелло делла Манта, Салуццо Фреска. «Дев'ять героїв і дев'ять героїнь». 1411-16 рр.

1.2 Зображення та образ меча в образотворчому мистецтві
Мечі як мистецький об’єкт або частина композиції
в живописних зображеннях з’явились дуже давно.
Часто образ меча можна помітити на зображеннях
святих (архангел Михаїл, святий Павло, загальна
постать неназваного ангела). Ангелів на цих полотнах зображають як месників, що несуть кару на
ворогів Господа та як вершителів святого правосуддя Божого. В більшості зображень це повторення
біблійних сюжетів (Валаам і ослиця, Рембрандт ван
Рейн, Архангел Михаїл Ганс Мемлінг, Вигнання з раю
Мазаччо, Ангел зустрів Валаама з мечем, Доре) (6).
Складається враження, що меч та символ меча
це лише чоловічий символ, оскільки класично він
асоціюється з маскулінними рисами. Але існує певна
категорія живописних зображень, що руйнує ці
стереотипи та розкриває меч зі сторони фемінності.
На історичних картинах зображують жінок з мечами,
ці зображення копіюють традиційно «чоловічі» акти
хоробрості або жорстокості. Такі образи заново
визначають, якою може виглядати жінка. Вони доводять, що фемінний образ може бути більш складним і
вводять в нього не притаманні образи та риси. Озброєна жінка кидає виклик гендерним нормам свого часу
або приймає їх у своєрідний спосіб. Меч, обладунки
та класичне чоловіче позування лише підтверджує її
жіночність, лідерство та владу, що руйнує стереотипи
про класичний фемінний вигляд. Історичне уособлення чоловічого героїзму та лицарства «Дев’ять гідних»
представляло чоловіків з язичницького, єврейського та християнського походження. Існує Жіночий
еквівалент, відомий як «дев’ять гідних жінок». Він
відрізнявся по контексту та представляв так звані
«жіночі» цінності: милосердя, цнотливість, доброту (7).
В загальному це фемінізація образу воїна, створення
жінки-воїтельки часто на основі історичних персона-

жок або персонажок з міфології. Однією з основних
складових їхнього образу завжди слугує меч. Це
можна побачити на таких прикладах як: «Касандра»
Ламберт Барнард, «Джудіт» Альфред Джордж Стівенс, «Жанна Дарк» Габіеля Россетті та ін. (8)
Образ меча у живописних зображеннях майже завжди
виступає другорядним об’єктом. Попри те його форма
розповідає історію та доповнює зображених персонажів, створюючи повноцінний образ. Наприклад на картині «Юдита та Олоферн» Валентена де Булонь можна
помітити цікаву деталь (9). Меч який тримає Юдита
абсолютно контрастує з статурою та одягом жінки.
Художник дуже конкретно окреслив, що цей меч точно
не може їй належати, а отже вона гість і меч скоріше
всього належав мертвому господару.
Деякі з найвидатніших митців свого часу – живописці,
креслярі й золотарі – активно займалися розробкою
зброї та її оздоблення або оздобленням. Художники,
такі як Альбрехт Дюрер, Ганс Бургкмайр та Ганс
Гольбейн, намалювали складні проекти гармат,
руків'їв мечів, піхвів, обладунків та витравлення різних
частин обладунків, а польові та турнірні обладунки
були витравлені дизайнами вишуканої якості [20].
У західному мистецтві меч як символ асоціювали з
пензлем, тобто «зброєю» художника. У китайському
мистецтві битва є відомою алегорією мистецтва. У
процесі створення мистецтва художник в першу чергу бореться з собою та своїми сумнівами, страхами.
В одному з трактатів з живопису 17-го століття під
назвою «Бойовий порядок пензля» зазначається, що
«папір – це поле битви, а пензель – це меч і спис.
Зображення мечів в живописі розвивалось у різних
напрямках. Художні тенденції того часу зобов’язували зображати більшість важливих подій і як прямий
учасник цих подій меч часто зображався разом зі
своїм власником. Його можна помітити в багатьох
біблійних сюжетах («Св. Катерина» Олександр Рітс,
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«Апостол Павло» Пітер Пауль Рубенс), міфологічних
(«Давид і Голіаф» Мікеланджело да Караваджо, «Еней
у підземному царстві» Пітер Пауль Рубенс ). Потрібно
зауважити, що часто релігійні та міфологічні сюжети
можуть перетинатись або бути і тим і іншим. На картинах, зображаючих історичні та вигадані батальні сцени
чи самих воїнів, меч був обов’язковим як незмінний
атрибут, що підкреслював характер зображувального
персонажа («Жанна д'Арк» Енні Свіннертон, «Портрет
джентльмена з мечем» Танзіо де Варалло) (10). Очікувано меч можна помітити в тому числі на зображеннях світського характеру. Портрет чоловіка в середньовіччі і аж до кінця 18 ст. це прекрасний приклад
живописних традицій з мечем. Добре виконаний та
декорований меч був одним з показників статусу. Він
завжди був присутній на композиції як один з очевидних елементів у дворянській традиції («Мозес Корбет»
Філіпп Джин, «Портрет Ніклауса Фрідріха фон Штайгера» Антон Гікель, «Портрет Мохаммеда Алі Хана
Валаджана» Джордж Віллісон).
Потрібно зауважити, що існує дві тенденції, перша –
зображення меча, друга – зображення образу меча.
Різниця між ними у підході до інтерпретації художником зображувальних елементів. Відповідно у першому
варіанті у меча два значення: декоративне та символічне. Символічне стосується трактування контексту
присутності меча та того, що означає його наявність на
зображення. У другому варіанті візуальний образ меча
слугує для передачі інших змістів, алегорій та образів.
Відомі митці пізніших періодів також використовували меч у своїй творчості. Наприклад «Хлопчик зі
мечем» Едуард Мане де меч є символом раннього
дорослішання. Образ меча у своїй творчості не раз
використовував Пабло Пікассо («Акробат і юний
арлекін», «Зґвалтування сабінянок», «Сцена кориди»
та офорт «Три актори»). У Сюїті 156 мечі використовуються як візуальні метафори для пензля худож-

ника. Зліва художник в образі мушкетера стоїть
обличчям до своєї моделі, тримаючи в руках метафоричні еквіваленти шпаги та пензля. Капелюх, який
він тримає в ближній руці, нагадує форму палітри, а
витягнутий великий палець художника нагадує спосіб в який митці часто тримають палітри (11).
В скульптурі цей образ також неодноразово використовувався. Американський скульптор Олександр
Колдер транформував меч у 1947 році у своїй роботі
«Завод меча». Колдер був одним з найвпливовіших і
найперших художників 20 ст. , який трансформував
саму природу скульптури, ввівши у свою творчість
четвертий вимір. В своїх роботах, включно зі згаданою, він акцентує на досвіді реального часу (12).
Ще одним прикладом є статуї трьох великих бронзових мечів. Вони нагадують про битву при Гафрсфорді
у 872 році, коли Світлоголовий Гарольд об'єднав Норвегію в єдине королівство. Мечі знаходяться в бухті
на південному березі Хафрсфьорда. Мечі заввишки
близько 10 метрів символізують мир і об'єднання.
Один з мечів більший за інші. Це був меч Гарольда
Сяйвоголового. Мечі вмуровані у тверду скелю, що
символізує непорушність та стабільність (13).
Якщо ділити меч у мистецтві на категорії, то утворюються дві основні. В першій меч представляють
як зображення. Тобто, воно не містить прихованих
змістів, алегорій чи посилань. В таких роботах меч
зображується як фізичний об’єкт з конкретними
функціями. Це можуть бути портрети світського
характеру, зображенням художником історичних батальних сцен та портрети воєнних. Навіть у Біблійних
сюжетах не завжди присутній сторонній наратив.
В другій категорії художники працюють саме з образом
меча та крім прямого його зображенням закладають
символічний зміст. Зазвичай це робиться для того, щоб
через образ зброї паралельно транслювати інші змісти.
Саме таку образність часто використовували при

Іл. 9. Валентен де Булон. «Юдита та Олоферн». 1626 р.

Іл. 10. Енні Свіннертон. «Жанна д'Арк».1933 р.

зображення міфологічних та біблійних сюжетів.
На основі історично-культурної складової питання
можна впевнено стверджувати, що образ меча неймовірним чином впливав на думки та життя людей.
Напряму будучи дотичним до рутини багатьох верств
суспільства, як і будь-який потужний знак, він відклався в пам’яті та підсвідомості цих людей, надихнувши собою на створення багатьох зразків культурної спадщини: живопис, скульптура, література,
тощо. Деякі уявлення та стереотипи пов’язані з його
образом і досі цікавлять людей та спонукають на
творчість. На деяких зображеннях можна прослідкувати певний символічний ряд, але переважно меч
на них зображується як предмет, а не як символ.
Його перетворення почались пізніше, в період коли
потреба у його використанні зникла. І хоча меч з самого свого створення обростав міфами, містикою та
додатковими змістами, для людей цілком природно
було не розділяти його функційну, соціальну та культурну складову, що і є основною різницею між його
сприйняттям тоді і зараз. І це є природнім розвитком
художниках у його пошуках форми, потім образу, а
зрештою може і відмова від форми зовсім. Тому процеси, що відбувались у живописі були показником як
росту митців так і зростання символу та образу меча.

Іл. 11. Пабло Пікассо. «Сюїта 156». 1934 р.
Іл. 12. Олександр Колдер. «Завод меча». 1947 р.
Іл. 13. Сверд-і-Ф'єлл. пам'ятник Фріцу Рьодсу у
Хафрсфьорді. 1980-83 рр.
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РОЗДІЛ ІІ. Образ меча у візуальній культурі
ХХІ століття.
Торкаючись 21 ст. виникає питання наскільки
символ меча у епоху післяправди та мета модерну є
потрібним та які функції він може виконувати. залишилось від нього та його багатонаціональної спадщини після деконструкції образу. Чи використовують
його та яким чином його можна пристосувати у час
глобальної комерціалізації та розвитку технологій,
мережі інтернет та мистецьких практик які далекі
від того у чому народився на розвивався меч, його
фізичне та його внутрішні означення?
Оскільки потреби чи традиції зображати меч зникли,
більшість новітніх зображень, скульптур чи інших
видів творчості торкаються цього символу лише
трансформуючи його до новітніх змістів.
Говорячи про образ меч у 21 столітті саме з мистецької сторони, акцентується увага на спаді цікавості художників до використання цього символу,
що має під собою конкретну причин. Називаючи її
неможливо оминути тему художника, суспільства
та їх взаємодії. Актуальність художника напряму
пов'язана з тим яку творчість він продукує. Художники, працюючи з сьогоденням, з майбутнім, менше
звертаються до образів минулого. Тому меч як
об’єкт творчості у 21 століття це скоріше рідкість.

Один з винятків 20-метрова бронзова скульптура
вагою 25 тон була встановлена в 2012 року в Англії.
За словами Деміана Хьорста, її автора, назва «Verity»
походить від італійського слова, що означає «істина».
Вона тримає в руках традиційні символи, що позначають справедливість – меч і терези. На своєму сайті
Хьорст написав: «Без ідеальної рівноваги, яку забезпечують терези, меч стає небезпечним інструментом
влади, а не правосуддя» (14).
Сучасне мистецтво не приділяє холодній зброї увагу,
звертаючи свій погляд на нагальні проблеми і загалом відносячи її до історизмів і пережитків минулого.
Концептуальні сучасні роботи зроблені у 21 столітті
на цю тему створюються досить рідко.
Медіа та культура також підлаштовуються під
запити суспільства. Створюючи сучасний контент,
автор повинен враховувати нюанси сучасної подачі
інформації. Символи, потрапляючи в це середовище
трансформуються, видозмінюються, але все ще можуть виконувати певні функції. Деякі символи попри
зміни та час впорались з трансформацією краще ніж
інші і зараз можна простежити, що пересічна людина
з Західної Європи буде знати про культуру меча в
Японії більше, ніж про культуру Близького Сходу.
Відповідаючи на питання «чому?», випливає тема
популяризації символів в суспільстві. Культура меча

Іл. 14. Деміен Херст. «Істина». 2012 р.

Іл. 15. Чжан Їмоу. «Герой». 2002 р.
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в буддизмі не є менш цікавою з дослідницької сторони ніж японські самураї. Велику роль грає плекання
нацією власної культури та її поширення за межами
країни, а цьому потужно сприяє саме культурний
продукт. Люди дізнаються про одну культуру більше
ніж про іншу саме через наявність інформації та
розважального контенту. У 21 столітті одні символи
звеличують, а інші забувають і причина цього попит
на ті чи інші теми у масовій культурі.
Вікінги залишаються популярною темою для телевізійних драм. Про них створюють багато фільмів («Астерікс та Обелікс», «Тринадцятий воїн») мультфільмів («Як
приборкати Дракона») та серіалів, таких як «Останнє королівство» та «Вікінги». Такі роботи покликані
зацікавити глядача та викликати інтерес до побуду
вікінгів, їхніх традицій, зброї та методів ведення війни.
Ці кінематографічні продукти поверхнево розкривають
ритуали, побут та образ суспільства вікінгів і їхнього
поводженням з мечами. Тематика вікінгів і скандинавської культури та міфології успішно комерціалізується.
У комп’ютерній грі 2022 р. «God of War. Ragnarök»,
що була номінована на «гру року» 2022 р. частково
розповідається історія меча, що належав вогняному
велетню Суртуру. Суртур викував свій полум'яний
меч з єдиною метою - спалити Асгард коли почнеться
Рагнарьок. Досі він продовжує гострити вогняний клинок і тренується з ним, нехтуючи сном, і все для того,
щоб підготувати себе до кінця Асгарду [21, 251].
Хоч дзен-буддизм і торкається образності та символізму меча, він не здобув достатньої популярності у
сучасному медіа просторі. Концепції, що просуває
буддизм недостатньо резонують з темпом життя
сучасної людини. Дзен-буддизм часто асоціюється з
бойовими мистецтвами і боями на мечах. Розкриваючи цю філософію для масово глядача, автори часто
торкаються теми воїна та його зброї, особливо меча.
Своє представлення у візуальній культурі вона отримала в тому числі через фільм «Герой» (2002) (15).
Він розповідає історію безіменного вигаданого вбивці, який хоче усунути першого імператора династії
Цинь (259-210 рр. до н.е.). У кульмінаційній сцені
головний герой іде на конфронтацію з імператором
і в їхній розмові тричі розповідається історія про те,
як він зміг наблизитися до імператора. У третій версії
історії Безіменний розкриває, що насправді ніхто не
був убитий, оскільки він знає техніку, за допомогою
якої жертва лише здається мертвою, але згодом
прокидається. Імператор далі виділяє три стадії бою
на мечах: «На першій стадії людина і меч стають
єдиним цілим. На цій стадії навіть травинка може
бути використана як зброя. На наступній стадії меч
перебуває не в руці, а в серці. Навіть без зброї воїн
може вбити ворога зі ста кроків. Найвищий ідеал - це
коли меч зникає зовсім. Воїн обіймає все, що його
оточує. Бажання вбивати більше не існує. Залишається тільки мир». У фільмі Герой визначаються три
різні «мечі». Фізичний меч, який забирає життя живих
істот, ментальний меч, який контролює і, потенційно,
вбиває живих істот за допомогою думки, і «меч без
меча» , який парадоксальним чином описує стан, в

якому насильство скасовано і переважає гармонія.
«Це можна прочитати двояко: 1) Метою практики і
навіть збройного конфлікту є, в кінцевому рахунку,
мир; і 2) Вся риторика етапів боротьби на мечах є
метафоричною» [22].
Особливе місце в популяризація образу меча у сучасної молоді зайняла Японія. На початку 21 століття в
Японії циркуляція ревізіоністських зображень японських мечів відкрила шлях до їх використання в якості
рекламного інструменту. Оскільки образ меча та його
семантика була важливою частиною японської спадщини, було вирішено «відмити» її від лякаючих та не
привабливих асоціацій. Комунікаційні стратеги почали
усвідомлювати наскільки привабливими є японські
мечі, особливо для молодого покоління. Інтенсивність
їхнього використання у медіа зросла в декілька разів.
Звернення до самурайської естетики та образів стало
способом залучення асоціацій чоловічої сили та честі
без акцентування на агресії та кровопролитті.
У 2007 р компанією Coca-Cola була запущена реклама, орієнтована на Японію. У цій рекламі було використано зображення молодого японського бізнесмена в костюмі, який тримає в руках японський меч.
Пляшка напою імітувала класичну зачіску самурая
епохи Едо (16) . Це фактично було визнанням меча
як частини масової культури.
В цей момент у спортивних змі з’явилась тенденція
використовувати самурайські образи в рекламних
кампаніях. Національна бейсбольна команда Японії
отримала назву «Samurai Japan» під час першого
Всесвітнього бейсбольного турніру у 2009 році, а
"Samurai Blue" називалась чоловіча національна
футбольна команда. Вона поєднала самурайську
символіку з кольором команди.
Загальною проблематикою цієї тенденції було те, що
вона підкреслювала силу і мужність самураїв, при
цьому замовчуючи аспекти насильства і жорстокості. Образу японського меча була потрібна санітарна
очистки від насильства, щоб отримати можливість
використовуватись в засобах медіа. Тому з початку
21 століття він старанно відбілювався, використовуючи для цього фільми, ігри, аніме тощо.
Гнучкість японських образів меча також стала
передумовою для їх мобілізації японським урядом та
політичними силами у 2010-х роках. Після того, як
японський уряд визнав цінність іконографії меча, він
привітав збільшення представленості меча в різних
формах популярної культури, оскільки це сприяло
державним інтересам. Це непрямо, але впливало
на розвиток промисловості, економічне зростання
і реалізувало національну гордість, яка була характерною рисою японців. Сьогоднішнє захоплення
японським мечем функціонує як медійний символ,
що привертає увагу людей і зміцнює національну
ідентичність серед населення Японії та створює потужний образ за її межами. Консервативні політики
сформували фракцію «Ватецу» лише після популярного буму на зображення меча. Їхнім прагненням
було здобути популярність через привабливість
аніме та манги на військову тематику для молодих
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Середньовіччя та створенням його фантастичного
переосмислення. Початківцем цього руху був Вальтер
Скотт (18). Він, Лорд Байрон та його послідовники
частково заклали в голови символізм та уявлення, які
можуть здаватись історично обґрунтованими, але до
достовірної історії відношення не мають. І зрештою це
вплинуло на теперішнє сприйняття лицарства.
Тенденції до ностальгії за лицарством, романтичний,
доблесний образ лицаря та його меча, все це успішно використовується в комерційних продуктах, а
особливо у кіноіндустрії. Найбільш відомим є сюжет
про Короля Артура та його меч Екскалібур.(«Король
Артур» легенда меча, «Екскалібур», анімаційний
фільм «Меч у камені») Меч – символ гідності, відданості , правди, сукупність всіх лицарських чеснот, який
вибере тільки того власника який їм усім найбільше
відповідає. Цей образ добре продається та продає,
оскільки його посил гармонійно накладається на
суспільне світобачення.
У всесвіті «Зоряних війн» який багато чого запозичив з
класичної міфології та образу лицарства, лазерний меч
– це науково-фантастичний аналог магічного меча (19).
Технічний прогрес рухається все швидше, темпи
життя за останні десятиліття зросли у декілька разів.
Невідомість та невизначеність майбутнього лякають

та велика кількість людей все частіше знаходить себе
зацікавленими у старих містичних практиках. Таро
походить з Єгипту та Індії. Це одна з практик, якими
займаються люди, що займаються містичними мистецтвами. Люди ворожать на картах на особисте життя,
справа може йтись і про теперішнє і про минуле.
Завдяки можливостям сучасних соціальних мереж ця
практика знову набула актуальності і залучає велику
кількість послідовників. В таро меч є одним з поширених символів. В колоді з великим різноманіттям карт
він увібрав в себе більшість своїх відомих значень.
«У колоді таро є 13 карт з мечем, кожна з яких
має своє унікальне значення. Карта, що має назву
«Туз мечів» — представляє основний мотив або
керівний ідеал, бачення, яким керується людина.
У колоді цей він трактується як символ еволюції,
прогресу та надії. Водночас «Двійка Мечів» є картою прийняття рішень. Вона представляє суперечливі ідеї, які необхідно узгодити, щоб прийти
до гармонії. Наступна карта під назвою «Трійка Мечів» — карта душевного болю, розлуки та печалі.
«Четвірка Мечів» — це карта, що закликає взяти
паузу. Часом потрібно усамітнитись та дати собі
можливість для відпочинку. Карта «П'ятірка Мечів»
— це першочергово карта конфлікту, напруги, пе-

Іл. 17. Генадій Тартаковський. «Самурай Джек». 2007-2017 рр.

Іл. 18. Вальтер Скотт. «Айвенго». Обладинка. 1819 р.

Іл. 16. Кока-Кола. Реклама. Японія. 2007 р.

поколінь. Рішення було б неможливим без нового
«крутого» і популярного зображення меча, відокремленого від мілітаризму Імператорської Японії.
Хоча збільшення використання образів меча в ЗМІ не
є прямим сигналом відродження мілітаризму в Японії,
образи меча помітно формують політичний дискурс
у їхньому політичному кліматі. Популярні образи історичного минулого, що використовуються сучасними
політичними партіями, свідчать про те, що популярна
культура завжди може бути використана політичною
владою через пластичність образів і знаків. Бум 2010х років відмінний тим, що історичні події, пов'язані з
японським мечем, акумулювалися у вигляді центральних сюжетів таких медіа-товарів, як ігри, фільми, аніме та манґа, і стали їхніми центральними елементами.
Більшість користувачів такого контенту мотивовані
не конкретними політичними інтересами, а неполітичними атракціями, такими як захопливі та привабливі
персонажі, постмодерністські констеляції історичних
моментів та ескапістські гострі відчуття. Однак деякі
провайдери входять в естетичний споживчий всесвіт
з політичними мотивами, які приховано інтегровані в
репрезентації меча та самураїв.
В анімаційному серіалі «Самурай Джек» також
розкривається одне з значень меча для японців.

Головному герою дарується катана, щоб перемогти
демона Аку. Цей магічний меч підкоряється тільки
обраному власнику та не може йому зашкодити. У
цьому серіалі меч – уособлення чистого духу добра
яким може бути наділена людина (17).
Схожим чином, але без політичного контексту
з’явився попит на відродження тематики лицарства.
Ця тема була актуальною завжди, ще з появою
лицарських романів. Це загострилось в часи Середньовіччя, а особливо у 19 ст. Багато чого із того, що
здається стереотипно середньовічним ним не було,
на що вказує багато достовірних джерел. Середньовічна Європа була суспільством, що стрімко розвивалося при цьому маючи проблеми з насильницьким
хаосом. Лицарство вихваляло героїчне насильство
лицарів і поєднувало такі прояви доблесті з честю,
побожністю, високим статусом і привабливістю для
жінок. Більшість тодішніх текстів висловлювали
занепокоєння з приводу лицарського насильства,
критикували ідеали та практику лицарства і часто
пропонували реформи [23].
Надмірна романтизація образу меча є питомою причиною викривлення змістів та уявлень про культуру та
суспільство Середньовіччя. Автори-романтики початку 19 ст. значною мірою пов'язані з перевідкриттям
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ремоги і поразки. Вона дає пораду справді цінувати «битви» у яких ви берете участь. «Шістка Мечів»
передбачає вихід з особливо складної ситуації.
Картою обману є «Сімка Мечів». Ця карта радить
шукати оригінальні шляхи для досягнення своїх
цілей та не цуратись їх. «Вісімка Мечів» уособлює
паску та життєвий етап, коли здається, що виходу немає. Вона показує, що навіть у пастці вихід
завжди можна знайти і коли ця карта з'являється
у вашому розкладі таро, спасіння — ваш розум.
З іншої сторони «Дев'ятка Мечів» — це карта
тривоги і страху. Вона показує безсилля і втрату
контролю над собою і своїми емоціями. «Десятка
Мечів» уособлює завершеність. Межа досягнута,
межа пройдена і шляху назад немає - все скінчено
і надії на відродження немає.
«Сторінка Мечів» запрошує вас перевести себе у
стан руху. Перейти з пасивної позиції в активну.
І тоді «Лицар меча» готовий виходити на сцену.
Він не думає про наслідки і не боїться виклику. Це
гостра і неспокійна душа, яка спочатку йде в бій, а
потім задає питання. «Королева Мечів» знає, чого
хоче. Вона розумна, чесна, самодостатня і незалежна. Вона занадто мудра, щоб обмежуватися
традиційними ролями. Так само карта «Король Мечів» - це сила мудрості та спокою. Емоції не бушують в ньому — його сила в розумі, інтелекті, правді і
справедливості» [24], (20).
В описах цих карт можна помітити очевидну закономірність. Символізм та значення цих карт не ефе-

мерне і образи меча, що були вибрані для ілюстрації
цих значень не випадкові. Кожен з вказаних символів
демонструє меч/мечника у одному зі станів. Меч як
початок, як шлях, по якому проходить життя, наче по
лезу, і як кінець. Меч — це життя і смерть, рятівник і
кат, проблема та вирішення. Меч – сила, що рухається вперед. Але в той же час він дозволяє переосмислити шлях, зробити роботу над помилками, довіряючи
вибір власнику. Саме у картах таро відкривається різносторонність образу меча. Можна стверджувати, що
таро у своїх трактуваннях образу запозичив значення
з безлічі культур, утворивши колекцію, яка чудово
демонструє культурне різноманіття символів.
Підсумовуючи, образ меча у 21 ст. трансформувався
зі сталої традиції в культурний продукт. Меч як символ війни і смерті не тільки вибілюють, роблячи більш
привабливим для глядача, його романтизують та
звеличують. Найбільшою різницею між минулим та
сучасністю є те, що образ меча минулого відображав
не уявне життя людей, а цілком реальне. Сьогодні ж
за допомогою меча у це життя намагаються повернутись. Все це робиться з ціллю представити нам
героя, його ідеали, посвятити нас в контекст, який
зрештою можна буде продати.
В більшості випадків сучасний продукт створюється з ціллю фінансової, а навіть часом політичної та
пропагандистської вигоди. Сучасні письменники,
режисери та художники вивчають історію, міфологію, серйозно підходять до вивчення ідеологій
та релігії, все це допомагає їм створювати прива-

Іл. 19. Джордж Лукас. «Зоряні війни. Оригінальна трилогія». 1977-1983 рр.
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бливу для глядача картину. Саме завдяки всім цим
художнім творам у людей досі присутній міцний
асоціативний ряд при згадках про меч. Можна
припустити, що меч перетворився на свого роду
атракцію, але ця атракція допомогла йому вижити
та трансформуватись, щоб продовжити існувати.
Це чудово видно на прикладі Японії. В момент кризи
Японія не побоялась зруйнувати образ самурая чи
знецінити його значення. Своїми діями вона змогла
його модернізувати та підлаштувати під сучасні реалії, тим самим надовго продовживши його життя.
Поки у митців є бажання творити на цю тему, цикл
перетворень може бути безкінечним. Люди будуть
використовувати образ меча до поки він повністю
не вичерпає свій потенціал. І тільки після цього він
зникне або, зрештою, відродиться знов.
РОЗДІЛ ІІІ. Авторський проєкт "Гостра
одержимість"
Однією з найбільш вживаних форм є скляний світильник, з урахуванням властивостей скла, що
безпосередньо пропускає світло, та надає особливої
атмосфери приміщенню. Світильник є безпосереднім
об’єктом в інтер`єрі для втілення ідей з флористичними мотивами. Отож, що стосується світильників саме
флористичних форм, можна сказати, що вони часто
не мають геометрично правильної форми. А також,
можна прослідкувати, що для будь-якої класичної
люстри в стилі модерн або класики, з кришталевими
підвісками чи кованими елементами, характерна в

основі чітка геометрія і обов'язково – симетрія.
Досліджуючи історію світильників можна сказати,
що перша лампа була створена більше 70 тис. років
до нашої ери. Звичайно вона не несла декоративної
функції, проте була цілком корисною та повноцінною
з точки зору світлової віддачі. Фактично, виріб являв
собою великий саморобний факел, який закріплюється на відповідній основі або вертикальній поверхні, що в наш час найбільше схоже на бра. З часом
смолоскипи змінилися свічками, які наприкінці XIX
століття поступово витіснили електричні світильники.
Важливо дослідити еволюцію венеціанської люстри
у відокремленні від інших європейських стилів. Це
пов’язано з тим, що його розвиток йшов цілком
окремою траєкторією, в результаті чого з’явилися
різні стилі та технології виготовлення. Венеціанські
люстри є продуктом виняткової скляної промисловості Мурано, маленького острова поблизу Венеції.
Історія муранського скла почалася в 1291 році, коли
було наказано перенести все виробництво скла з
Венеції на острів через ризик пожежі. Однак лише в
1700-х роках з’явилися перші скляні люстри. Особливо відомим майстром цього періоду був Джузеппе Бріаті (1686-1772). Він спеціалізувався на виробництві того, що зараз визнано класичною люстрою
Мурано. Основним методом їх виготовлення було
ліплення деталей з охолодженої маси прозорого
скла, в якій венеціанці відрізнялися неперевершеною
віртуозною майстерністю, яка так і досі ревно охороняється від сторонніх очей [8]. Венеціанська скляна

Іл. 20. Памела Колман Сміт. Карти Таро. Ілюстрації. Рік невідомий.
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люстра зазвичай була зібрана з пучка скляних
стебел, вільно зростаючих вгору з однієї центральної
скляної чаші. Стебла при цьому були прикрашені поліхромними або прозорими квітами, листям і плодами, часто переплетені між собою; ланцюги з скляних
кілець спадали гірляндами, а центральний металевий
стрижень захований в скляних прикрасах. Цей новий
стиль люстри був відомий як «ciocche», що означає
букет квітів. Їх вишуканість, екзотичність та колорит
відображали тогочасний вплив бароко та рококо
[19]. Рослинний мотив для Мурано був дуже характерний, майже вся їхня продукція побудована на
квітковому мотиві, і це простежується й досі.
На сьогоднішній день існує високий попит на люстри
з муранського скла, які продовжують експортуватися по всьому світу. Підвісні та настінні світильники
(бра) пройшли довгий шлях еволюції, і тепер за їх
допомогою не лише покращують освітлення кімнат, а
й вирішують низку дизайнерських завдань. Візитною
карткою більшості освітлювальних приладів є блиск і
розкіш (іл.14). Домогтися високого рівня помпезності
люстри вдається завдяки великій кількості виробів,
виконаних з кришталю [19].
В кінці 90-х років люстри і світильники природних
рослинних форм були особливо поширеними, та
впродовж років стилі змінювалися і популярності
набули світильники лаконічних геометричних форм.
Сучасні інтер'єри стали настільки геометризовані та
мінімалістичні, що дизайнери почали інтерпретувати
та знову використовувати декор рослинних, квіткових мотивів у оформленні приміщень. Тим самим
зумовити атмосферу природи, відчуття комфорту і
затишку. Наприклад, красиво і оригінально доповнять інтер`єр сучасні світильники, що імітують рослини чи повторюють форму квітів.
Задум композиції «Флора» полягає у тому, щоб внести
імітацію живої природи в сучасний інтер`єр за допомогою використання флористичного мотиву, але при
цьому зберегти функціональність об'єкта. Аналізуючи
попередні дослідження, можна сказати, що світильники є безпосереднім об’єктом для втілення ідей з
зображенням рослинного світу. Сучасні дизайнери та
художники розробили багато моделей, аналогами для
яких стали рослинні форми, найчастіше – різноманітні
квіти. Квіткові мотиви є однією з ліній, яка споконвіку
розвивається в контексті художнього скла, що зокрема простежується у виробах Мурано.
Протягом усього навчального процесу на кафедрі
художнього скла, кожен із студентів обирає для себе
улюблені технологічні напрямки, стилістичні прийоми, вчиться аналізувати та відображати це в матеріалі. Тому, пройшовши низку експериментів зі склом
упродовж навчання в академії, я надаю перевагу
використовувати його найголовніші властивості –
прозорість та світлопроникність.
Настінний світильник «Флора» – це уособлення рослинного світу, що має на увазі загальну атмосферу
природи. Адже, флора будь-якої території є частиною
єдиної флори Землі. За допомогою квіткових форм
дана робота мусить зумовити відчуття атмосфери

природи навіть у сучасному мінімалістичному інтер'єрі,
при цьому не зіпсувавши стилістику приміщення. Так
як світильники є безпосереднім об’єктом для втілення
ідей з зображенням рослинних форм в сучасних інтер'єрах, в ході роботи були проаналізовані історичні
відомості про світильники в різні періоди, аналоги, та
на основі аналізу, спостереження, була розроблена
зовсім нова, унікальна композиція.
Кваліфікаційний проєкт настінного світильника, має
форму панно, він створений зі скляних елементів
надзвичайно простих природних форм, які гармонійно поєднуються між собою, та утворюють цілісну
композицію. Головними елементами у роботі є напівпрозорі квіти, що заповнюють майже всю поверхню площини основи, саме вони є тими біоформами,
які несуть у собі головну ідею. Така композиція дозволяє утворити природну плавну лінію на основі, яка
безпосередньо розміщуватиме у собі джерело світла
(іл.16-17). Виходячи з властивостей скла, дана робота ідеально пропускатиме та розсіюватиме світло, а
елементи у формі квітів надаватимуть приміщенню
особливої атмосфери [15].
Головним чином композиція побудована на безлічі
контрастів: природна форма і чітка геометрія, гра
розмірів і форм. При проектуванні світильника також
використані контрасні співвідношення фактур скла
– прозоре та матове. Контраст надає композиції виразну потужність, за допомогою нього легко виділити головні елементи, розширює динамічний діапазон.
Так як розміщення світильника передбачається на
стіні у вертикальному положенні, елементи створюватимуть драматичну гру тіней і світла. Контраст
світла і тіні утворює цікаві ефекти зважаючи на
поєднання жорсткого контрасту і плавної форми самої квітки. Простота, вишуканість та невимушеність
композиції гарно вписується як в класичний, так і в
сучасний інтер’єр. Водночас робота є декоративним
панно та функціональним об'єктом, який створюватиме комфортне, приємне, локальне освітлення у
приміщенні (іл.18-19).
ВИСНОВКИ
Розвиток та формотворення образу меча та традиційне трактування цього образу сьогодень, хоч і зберігає подекуди початкові змісти, але загалом вбачається тенденція, що його збереження в майбутньому
стане неможливими. Без постійного потоку актуального контенту суспільне залучення в тему стрімко
падає. У кожній країні у свої періоди сформувались
традиції та уявлення пов'язані з мечем. Потреби
суспільства і значення певних символів змінюються,
а отже все, що хоче продовжувати існувати повинно
під них підлаштовуватись. Символи промовляють до
нас поки вони актуальні. Наявність згадок про той чи
інший символ не демонструє залучення суспільства
у дану тема чи художню актуальність, лише документацію та аналіз історії.
Існують загальноприйняті історично зумовлені
варіанти зображення меча. В певних культурах та
в певні періоди він набуває особливого значення,
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наприклад у період розквіту Римської імперії, в
епоху вікінгів та особливо в Середньовіччя та Японії.
Традиційний символізм меча ділився на декілька категорій, що були пов’язані з теологічною, суспільною
та регіональною складовими. Це означає, о корені
символізму в тих чи інших країнах формувались на
основі концепції їхньої ідентичності, яка і включає
всі ці речі. Про це говорить Сабіна Фростюк, описуючи класичний маскулінний образ японця і те як
він пов’язаний з воєнною естетикою. Меч – зброя,
але разом із тим образ, що створювався сотні років
та став невід'ємною частиною символіки величі,
гідності, влади. Він використовувався як аксесуар та
ретранслятор соціального статусу, позиції та можливостей власника. Особливо чітко це визначено
у роботах автора Кіта Уайтлама. Він залишив свій неповторний слід в історії та творчості різних країн. Він
створив безліч легенд та міфів, що стали натхненням
для багатьох творів живопису та літератури.
Меч, як і більшість досі існуючих давніх символів,
приніс свою жертву майбутньому. Зокрема, функціональна складова меча вже не актуальна. Відповідно сьогодень він більше відіграє роль музейного
експонату і сприймається саме крізь цю призму. Як
елемент у художньому зображенні меч також став не
актуальним напряму через свою відсутність у житті
суспільства. Як символ він майже не використовується у сучасному виставковому чи концептуальному
мистецтві, але при цьому часто використовується
в комерційних продуктах. Він досі актуальний у
масових медіа, фільмах, анімації, комп’ютерних іграх,
оскільки всі ці індустрії використовують та комерціалізують попит на те чим є меч: культурою середньовіччя, образом лицаря, частиною героя та душею
самурая. А коли герой помре, то меч покладуть
разом із ним на могилу. Так, більшість цього продукту використовує поверхневе бачення. Першочергово
весь сучасний продукт такого типу орієнтований на
продаж, тому якість та точність інформації страждає.
Якщо об’єднати це з фактором авторського бачення, то виходить не дуже достовірна картина. При
цьому є гідні роботи авторів, що з відповідальністю
та увагою підходять до розкриття тем. Загальна тенденція не спрямована на дослідження чи розвиток
символів, а на їхнє використання з ціллю заробітку.
Але такий контент дає змогу поширити інформацію,
зацікавити ширшу аудиторію, що раніше могла не
цікавитись темою та викликати інтерес до подальшого вивчення. Зрештою, автор робить висновок
про те, що без цих комерційних спекуляцій, за парою
винятків, історія та символізм меча могла б залишитись в далеко минулому.
Важко сказати чи вичерпує себе меч як символ.
Через стрімкий розвиток та зміну життєвих порядків та умов він просто застаріває. Він втрачає
змогу відповідати на потрібні питання і вже досить
часто замінюється сучасними аналогами, так само
як колись вогнепальна зброя замінила холодну на
полі бою. При цьому є асоціативні ряди які стало
закріплені саме за мечем, наприклад, образ воїна,

середньовіччя чи війна, хоча останнє стрімко прогресує. Тому поки існує цікавість до цих тем, поки
по ним створюється контент, меч буде існувати в
головах людей і надалі. Навіть вичерпавши весь
потенціал першочергового функціоналу, ця холодна
зброя не буде забута як символ, бо в неї є унікальна
здатність – крізь тисячоліття доносити культурний
код того чи іншого народу.
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життя художника; виявити специфічні риси, характерні для пластичної мови митця, та прослідкувати
еволюційні процеси у творчості; відслідкувавши
тенденції, створити власний антропоморфний образ
на тему «Онтогенез Людини», виявити тему через
образну пластичну мову скла.
Об’єктом дослідження є творчість Іржі Шугаєка на
тлі культурно-історичних процесів, що відбувалися
в Чехословаччині в період його життя та активної
творчості (друга половина ХХ століття).
Предметом дослідження є еволюція антропоморфного образу в творчості Шугаєка, адже митець
часто звертався до цього образу.
Поява студійного руху скла відкрила новий творчий підхід, який виявився протилежним попереднім
тенденціям. Самобутні та технічно унікальні фігуративні скульптури Іржі Шугаєка, а саме образ який
він висвітлює, потребує детального дослідження. В
першому розділі буде проаналізовано історико-культурний контекст в якому сформувався творчий підхід
Шугаєка. Наступним розділом буде пошук відповіді
на питання - чому художник прийшов до антропоморфного образу і використовував його в такій кількості. В третьому розділі буде описано пошук своєї
пластичної мови, звертаючись до антропоморфного
образу, для висвітлення теми «Онтогенез Людини» та
рефлексії на дану тематику.

Наталія Луцишин
Еволюція антропоморфного образу в
творчості Іржі Шугаєка

Мистецтво можна описати як стиснену і конвертовану інформацію про світ, яка транслюється
образами. Митець вихоплює невеликий шматок із
життя і надає йому форму у вигляді тексту, картини,
скульптури, музики, фільму. З ціллю передати ідею
художники використовують найбільш підходящі їм
матеріали та засоби. Одним з таких матеріалів виступає скло, яке з другої половини ХХ століття перестає
бути лише декоративно-ужитковим. Зароджується
студійний рух скла. Провідною ідеєю цього руху
було створювати непрактичні, проте вільні від форм
та шаблонів об’єкти. Чеське скло дало сильний
поштовх до розвитку сучасного студійного скла в
Європі, а потім в США та інших країнах і континентах – в Японії та Австралії. Одним з активних діячів
цього руху виступає чеський художник Іржі Шугаєк.
Основною тематикою творчості художника став
антропоморфний образ.
На жаль, не має докладних досліджень творчості
Іржі Шугаєка, де сформована загальна системати-

зація щодо його формотворення антропоморфного
образу. У більшості літературних джерел досліджуються біографічні дані художника та його технологічні прийоми при створенні робіт. В інтерв’ю, які дає
художник частково розкриваються теми, що торкаються дослідження, але зібраного повного дослідження образотворення Шугаєка немає. Саме з цих
причин тему можна вважати актуальною. Вивчення
шляху досягнення образної виразності та його
інструментів на прикладі творчості Шугаєка, також
постає джерелом знань та натхнення для наступних
поколінь склярів.
Метою роботи є аналіз літературних джерел для
виявлення образотворчих засад, які впливали на
творення антропоморфного образу і організація їх в
послідовність; розгляд еволюції образу та її закономірностей.
Завдання: провести аналіз культурно-історичного
контексту в якому розвивався художник; дослідити
історіографічну базу, джерела, щодо творчості та
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Розділ І. Історико-культурний контекст формування мистецької постаті Іржі Шугаєка
Важливим джерелом для дослідження обраної теми
стала стаття Михайла Бокотея «Дизайн ужиткового
скла та пластичні композиції Іржі Шугаєка». У даній
статті увага зосереджується на проведенні аналізу
всього періоду творчості Шугаєка, та основних рисах його пластичної мови.
Іржі Шугаєк народився в 1943 році в повоєнній
Чехословаччині. Чехія займає провідне місце в
світовій культурі склоробства ще з XVII століття і
по сьогоднішній день. Саме поняття «чеське скло»
утвердилось в 1670-их роках. В епоху коли венеціанське скло було дуже поширеним та популярним,
чеське скло сформувало нову переконливу лінійку.
В Чехословаччині скло постійно впливало на образ
життя, брало активну участь в економіці нації і стало
частиною культури цього народу [1].
Чеська школа скла достатньо ортодоксальна, є
носієм класичної спадщини з власними традиційними
методами обробки – гравіруванням, різьбленням,
грануванням. Авторський експеримент розвивався в
умовах націоналізованої промисловості. Незважаючи
на механізацію процесу виробництва збереглися
традиції високої майстерності ручної праці. Оскільки
від 1953-го по 1958 роки виникли крупні виробничі об’єднання – «Чеський кришталь», склозавод
«Богемії» в Подебрадах, Карловарський склозавод
«Мозер», «Нови Бор», «Кристалекс», у Словаччині –
«Татрасюто», Квегна, то виникла потреба в підготовці фахівців середньої ланки, тобто майстрів [2].
Досліджуючи історико-культурний контекст в якому

ріс Шугаєк, а саме час активного розвитку скляної
промисловості, стає зрозуміло чому художника скеровували навчатися в цьому напрямку. У віці 15 років
він розпочав навчання у Cередній професійно-технічній школі склярства у Каменіцки Шенов (Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská), розташованій
далеко на півночі Богемії між німецькими Дрезденом
і Прагою. Школа є найстарішим закладом такого
типу в Європі. Випускники в своїй більшості ставали дизайнерами скляної продукції або майстрами
гутниками. Паралельно Іржі навчався рисунку на
курсах підприємства «Мозер» (Moser) у Карлових
Варах. Після закінчення навчання Шугаєка скеровують на підприємство «Мозер» на роботу. В ті часи не
було дозволено обирати собі місце роботи, скерування відбувалося по спеціальному квитку. Спершу
Шугаєк був незадоволений таким рішенням, адже
хотів розвиватися як спортсмен. В XXI столітті такий
спосіб розподілення видається досить негуманним і
таким, що позбавляє людину власного вибору. Проте тоді Шугаєку надзвичайно поталанило, адже це
дуже позитивно вплинуло на його подальшу кар’єру
та розвиток як митця. Пізніше Шугаєк говорить:
«сьогодні ніхто не уявляє собі подібного. Я не хотів
навчатись у Карлових Варах, але я вважав, що це
хороше місце для мене - я міг грати в баскетбол і
займатися легкою атлетикою. Не хотів також іти там
на роботу, у мене були інші бажання, проте я швидко
зрозумів, що це була найкраща можливість для мене
і до сьогодні продовжую так думати. Підприємство
„Мозер” було і є цікавою компанією, а Карлові Вари
- дуже приємне місто” [3]. Таким чином випадкове
розподілення стало визначальним для подальшого
росту Шугаєка, як художника.
Згодом Шугаєку порадили вступити до Академії
мистецтв, архітектури та дизайну. На той момент
Іржі встигає захопитися мистецтвом, тому незважаючи на невдачу при першому вступі, успішно здає
екзамени та вступає, хоч і з другого разу. В академії
Шугаєку щастить навчатися у всесвітньо відомих
художників по склу. Станіслав Лібенскі – корифей
чеського скла – був завідувачем кафедри. Твори
з декоративного скла Лібенського і його дружини
Брихтової постали значним художнім явищем кінця
1960-х, початку 1970-х років. Будучи професорами
школи, Лібенський та Брихтова виховали цілу плеяду професіоналів в сфері сучасного чехословацького
художнього скла [4]. Шугаєк вважав Лібенського
феноменальною постаттю та позитивно відгукувався
про викладання професора : «Він знав як стимулювати захоплення студентів і позитивно на них впливати. Професор був відомою фігурою у світі скла, але
сприймав це адекватно і природньо» [3].
Ще одним навчальним закладом, в якому юний
Шугаєк формувався як митець, був Лондонський
королівський колледж. На щастя, Іржі встиг виїхати
в Лондон за п'ять днів до вторгнення в Чехословаччину військ СРСР та країн-сателітів. Шугаєк жив
в складні часи, коли радянська влада намагалася
встановити свій режим на території Чехословаччини,
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Іл. 9. І. Шугаєк разом зі своєю скульптурою «Леді Гласс»

вводила компартійну цензуру, придушувала свободу
громади. Проте навіть такі несприятливі фактори
не перешкодили розвитку Шугаєка як художника.
Завдяки сприянню покровителя на ім’я містер Мун,
Іржі отримує стипендію в Лондонському коледжі.
Вже через рік Шугаєк хотів їхати додому, проте
містер Мун настояв продовжити навчання та отримати професію. Отож, художник отримує ступінь у
Лондоні. Шугаєк вважав справжнім збігом обставин,
те що в його житті завжди був хтось хто підтримував та наставляв його. В Лондоні разом з розвитком
фаху дизайнера здобуває навики майстра-гутника,
під безпосереднім керівництвом Самюела Германа.
Герман на той час був ревним послідовником теорії,
відстоюваної засновниками руху студійного скла
професором Харвеєм Літлтоном з Університету
Вісконсін (США) та художником Ервіном Ейшом (Німеччина), згідно з якою митець повинен безпосередньо брати участь у процесі формування твору біля
печі [5]. Для Чехословаччини характерний прямий та
безпосередній контакт зі склом, в особі окремих художників поєднується здатність і досвід до образотворчого мистецтва, а також наявність технологічних
художньо ремісничих вмінь [3]. Ці принципи стали
базовими у підході Шугаєка до творчості.
Для кращого аналізу контексту, в якому формувався
Шугаєк як митець, слід порівняти методи навчання у
двох вищих школах. У Празькій академії освітній процес концентрувався на рисунку та живописі, менше
на роботі зі склом; мав академічний характер. Завдяки такому спрямуванню Шугаєк отримав ґрунтовні
знання, які згодом використовував при створенні
образів своїх фігур людей. У Лондоні акцент робився

на роботі виключно зі склом, приділяючи особливу
увагу практиці, а не теорії. «Я навчився тримати гутну
трубку в руках і отримав від того неабияке задоволення», - розповідає Шугаєк [3]. Бажання розвивати свої
навики у роботі зі склом привело художника в центр
європейського склярства - італійські підприємства у
Венеції та на острові Мурано. Також Шугаєк навчався
майстерності гутництва в Амстердамі у Нідерландах.
Насправді склярам так само важко жити виключно
за рахунок продажу своїх мистецьких скульптур,
як і художникам, які працюють з деревом чи каменем. Ті, хто хоче продовжити кар’єру в галузі скла,
часто знаходять роботу дизайнера для комерційних
виробників скла. У період з 1972 по 1994 рік Іржі
Шугаєк працював художником по склу на склозаводі
«Мозер». У своїй статті «Дизайн ужиткового скла та
пластичні композиції Іржі Шугаєка» Михайло Бокотей
окреслює цей період творчості та художньої реалізації митця, як сконцентрований на дизайні серійної
продукції. Можна погодитись з цим твердженням
адже упродовж декількох років Шугаєк зміг запровадити свіжі пропозиції дизайну у промислове виробництво та масове тиражування. Це істотно вплинуло
на подальший розвиток скловиробництва в Чехословаччині. Високий рівень виконання та відмінна якість
матеріалів, поєднуючись з доступною вартістю,
стала характерною рисою його зразків декоративно-ужиткової продукції заводу «Мозер». Шугаєк вважає: «Хороший дизайн може бути функціональним, а
також естетично вражаючим одночасно» [5].
Для того аби зрозуміти середовище, в яке потрапив
тоді ще молодий дизайнер Шугаєк, слід детальніше ознайомитись з історією гути «Мозер». Іва
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Кноблох, куратор музею прикладного мистецтва в
Празі, описує компанію, як зосереджену з самого
початку, перш за все, на бездоганній майстерності
виготовлення розкішних декоративних предметів з
точеними та різьбленими елементами. Підприємство
завжди співпрацювало з такими художниками, як
Вера Лішкова та Людвіка Смрчкова, Адольф Матура,
Павел Глава, які зуміли втілити в гру палітру типових
«мозерівських кольорів». У післявоєнні роки в Чехословаччині вироби з гутного скла були подібного
характеру, адже тоді на тенденції скловиробництва
мав значний вплив відомий чеський дизайнер Франтішек Земек. Виконані ним зразки у Карлових Варах
становили основу колекції підприємства і тиражувались фактично до кінця ХХ століття. Форма ваз була
важкою і товстостінною, мала подекуди глибокий
рельєф, матеріалом слугувало кришталеве скло, часами комбіноване з чистими прозороми кольорами.
Франтішек Земек упродовж своєї кар’єри зміг вивести на заводі нову лінію продукції і надав їй сучасного
вигляду. Все це йому вдалось виконати застосовуючи старі технології виробництва. Його наступники
– Ольдріх Ліпа та Любош Метеляк надавали перевагу
тонкостінним зразкам циліндричної або круглої
форми з прямими лініями. На відміну від Земека, у їх
колекції переважали півтони, а також застосовувалось опалове скло [6]. Художники дизайнери ставили
собі за ціль знайти нове мистецьке значення, застосовуючи при цьому технології ручного формування у
гарячому стані. Це є основною спільною рисою, що
характерна для попередніх стилів.
Не дивлячись на те, що попередні колекції підприємства були успішними, в Шугаєка не було бажання
відштовхуватися від ідей попередників, він хотів
створити власний промовистий дизайн продукції.
Вражає наполегливість та впевненість у власному
таланті молодого дизайнера, який не боїться висувати абсолютно нові пропозиції. В середині 70-х років
Шугаєк розробляє ескізи для нової колекії карловарської гути. Виготовлена за його ідеями колекція дуже
відрізнялася від попередніх. Секрет гармонійного
балансу у витворі Шугаєка - в майстерному поєднанні максимально простих форм і декору з відкритими
кольорами та багатого зовнішнього оздоблення.
Кулеподібної форми вази мали лише вузьку та невисоку шийку, або навпаки надто широку і витягнуту.
Незважаючи на таку простоту форм, вони стали
новаторськими для виробничої лінійки підприємства.
У поєднанні з високою якістю скла, виробленого на
заводі «Мозер», Шугаєк зміг створити ряд знакових
дизайнів, включаючи вазу(1), яка була розроблена в
1976 році і виготовлялася на виробництві протягом
декількох років. У цьому дизайні Шугаєк був натхненний природою та абстрактним, сучасним мистецтвом, і тому дотримувався традиції, яка почалася
в Чехословаччині в 1950-х роках. Муранське скло
1950-60-х років, як-от проекти Флавіо Полі, також
вплинуло на яскраві кольори, корпус і вигнуту форму. Стилізована квітка складається з оплавленого
скла та нанесених доріжок, використаних у майже

малярській манері. Потім товсте безбарвне тіло було
двічі занурене в зелене скло, щоб створити характерні «крила». Цей екземпляр має також бульбашки
у склі, які не були випадковістю, а навпаки підкреслюють унікальність виробництва. Зелено-червоне
забарвлення також є рідкісним. Ваза проілюстрована на сторінці 85 книги «Скло: чеський скляний
дизайн 1950-70-х років», автор Марк Хілл, опублікована Mark Hill Publishing Ltd у 2017 році. Подібні
вази з асортименту Шугаєка також включені до
книг «Мозер 1857-1997» Яна Мерґла та «Кристалічна історія Мозера - 160 років» ( Moser Crystal Story
- 160 Years), опублікованих «Мозером» у 2017 році.
Шугаєк зміг протрактувати рух студійного скла по
своєму та вдало впровадити власне бачення у дизайн склопродукції Чехословаччини.
У 2010 році на заводі «Мозер», було знято документальний фільм «Делікатес, народжений у вогні». «Робота на виробництві завжди буде для мене
справою серця. Це моє перше місце праці, на якій
я познайомився із складною концепцією винятковості виробництва, що надавало майже всі можливі
технології.», - розповідає Шугаєк. Саме працюючи на
підприємстві, Шугаєк зміг опанувати різноманітні методи формування скла та розширив свої технологічні
знання в цій галузі. Згодом такі навики надзвичайно
пригодилися художнику в його авторській творчості.
В період, який бере початок з 60-их років, було
зроблено багато художніх відкриттів, завдяки яким
склярі могли наблизитися до вільної творчості скульптора. Вже перша виставка «Скульптура зі скла»
(1973) в Брно в Моравскій галереї стала імпульсом
до нової тенденції. Хочеться підмітити, що розвиток
чеського скловиробництва в 1960 – початок 1970их років прирівнюють до звершень живописців
і скульпторів, спостерігається діалог в розвитку
різних видів мистецтва. Вже пізніше, коли авторське
скло набрало самостійної рушійної сили, за рахунок
виставок і різного роду міжнародних заходів, такий
діалог припинився. Художники скла зосередилися на
своїх внутрішніх творчих проблемах, сконцентрувавши свою зацікавленість навкруги склопластики.
Виникає новий підхід до скла як до матеріалу світла,
маси та оптики. Ці критерії надавали спільних рис
роботам художників, заявити про свою індивідуальну концепцію стало не легко. Всупереч цьому
митці прагнули створити власну мову, художній код,
за яким відкривається авторська творча здатність
бачення матеріалу, вміння засобами абстрактної
форми символічно виразити ідею. В нестримному експерименті молодих художників нової хвилі
проглядається протест до визначення функції скла,
як суто декоративної, а направленість на вираження
концептуальної ідеї через нього.
Шугаєк – митець з тонким відчуттям тенденцій, погоджувався з новим способом осмислення матеріалу
скла та розвивався в цьому напрямку. Він цілеспрямовано експериментує з авторською технікою
гарячого формування. В кінці 1970-их років Шугаєк
звертається до скла як до матеріалу скульптури.
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У 1982 році ідея міжнародної зустрічі склоробів
тоталітарної Чехословаччини стала реальністю.
Корпорація «Крісталекс» (Christalex) запросила на
свої майстерні у Новому Борі художників і дизайнерів з усього світу. Серед учасників був також Іржі
Шугаєк. Тут, на базі корпорації Шугаєк виконав свої
перші скульптурні об’єкти. Згодом більшість наступних об’ємно-просторових композицій фігуративного
характеру було виконано на цьому підприємстві.
Міжнародні симпозіуми гутного скла стали частиною медіа простору. Вони поширюють знання між
окремими учасниками, а також багато унікальних,
екстраординарних творів мистецтва створені завдяки співпраці та творчій атмосфері.
Іржі Шугаєк ріс та формувався як митець в тоталітарній Чехословаччині, в період націоналізованої
промисловості. Чехія була однією з провідних «скляних» держав, тому Шугаєка скеровують в цьому напрямку. Приблизно в цей період відкривалося багато
закладів, де навчали майстрів, відкривалися скляні
підприємства. Згодом художник усвідомлює, що
скло виявилось його справою серця. Щасливий збіг
обставин приводить Шугаєка саме в те середовище,
яке сприяло його постійному розвитку. Існує думка,
що у випадку коли справа, якою займається людина
дійсно відповідає її природі, то вона точно помічатиме та користуватиметься шансами, які з’являються.
Саме так і чинив Шугаєк, не пропускав жодної можливості, яка траплялась на творчому шляху. Можна
помилково вважати, що секрет успіху художника
заключається лише в удачі, проте це не так. Перший поштовх художника до скла був примусовим,
але надалі Шугаєк не сліпо йшов за кожним голо-

сом, що його кликав, він приймав рішення, це був
його свідомий вибір. Неможливо стати успішним та
щасливим одночасно в чомусь, що тебе не цікавить.
Незважаючи на повноцінну реалізацію свого дизайнерського потенціалу на скло-виробничих фірмах,
Шугаєк і надалі зацікавлений у творчому розвитку в
авторському напрямі.
Проаналізувавши біографічні дані художника, бачимо
що тенденції які були в склі мали на нього вплив.
Повпливали також люди якими він захоплювався,
можливо по їхньому досвіді було зрозуміло що вони
мислять правильно, або художник відчував що той
результат на який він дивиться захоплює його.
Розділ ІІ . Антропоморфний образ Іржі Шугаєка
в особистій творчості
Теми та образи з якими працював художник розвивалися разом із його навиками роботи із гарячою
скломасою. У Королівському коледжі мистецтв у
Лондоні художник засвоїв основні правила роботи в
технології вільного ручного формування скла. Там
Шугаєк остаточно захоплюється гутництвом. Це
вміння стало значною перевагою митця. «Я насолоджуюсь процесом, відчуваю що це моє призначення.
Є безліч способів роботи зі склом, але традиційний
пасує мені найбільше. Інша причина цьому - те, що
я можу робити багато речей самостійно. Спочатку

Іл. 2. І. Шугаєк, «Птах»

Іл. 1. І. Шугаєк, ваза, гутне скло
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у мене були проблеми зі створенням навіть маленьких творів, але зрештою я зміг впоратись, навіть, з
великими об’єктами.», – розповідає Шугаєк.
Для Шугаєка дуже важливо власноруч моделювати
форму у гарячому стані, адже це надає змогу виконати «шкіци у матеріалі», знайти за допомогою виконаних проб контури наступної форми, проаналізувати логіку поводження скла, сворити напрацювання
для наступних творчих реалізацій. Розплавлена
скломаса надзвичайно непередбачувана і працювати
з нею потрібно швидко, що дозволяє скляру розкрити весь свій потенціал експресивного формотворення. Помилки і результати в роботі помітно одразу, їх
не можна виправити, все треба починати спочатку.
Скло має свою структуру, прозорість та інші якості,
які неможливо спрогнозувати. Шугаєк порівнює
експерименти зі склом до написання вірша: «Це гра
з гарячою масою, як з потоком меду. Але контролювати цей потік, який має температуру близько тисячі
градусів – це питання лічених секунд, максимум
хвилини – це все що у Вас є. Скло не очікує!» [3].
Початкові роботи Шугаєка були зооморфічних форм
(2, 3). Художник володіє власним естетичним баченням, яке він виражав в роботах. Форми, у які митець
трансформував образи птахів та квітів, захоплюють
своєю довершеністю. Шугаєк мав тонке відчуття
та зв’язок з природою, що чітко прочитується в
усій його подальшій творчості. Художника цікавив
феномен життя впринципі. Існує метафора, що
життя – це діалог. Діалог як з собою, так і з іншими.
Після здобуття певного досвіду Шугаєк розпочинає
створювати антропоморфні фігури.
Як відомо з інтерв’ю художника - отримуючи художню освіту, він багато практикувався в рисунку фігури
людини. Наступний етап еволюції образотворення
Шугаєка виник з квінтесенції, отриманих за весь час
свого навчання та практики, знань. Починав він з
камерних скульптурок сидячих людських фігур, які
володіли тією особливою виразністю, характерною у
80-ті роки для сучасників автора, скульпторів і живописців. Шугаєк описує свої фігури, як досить стилізовані та символічні, які лише нагадують реальне тіло
людини, адже відтворити всі деталі у склі неможливо. Художник-скляр розпочинає активний експеримент у пошуках пластичної мови, вивчає можливості
скла для застосування матеріалу в скульптурі.
Фігуративна скульптура в склі – явище феноменальне, тому що прозорість матеріалу дає їй четвертий
вимір. Особливості матеріалу скла, реміснича сторона діла з її безмежним технічним експериментом
виводять скульптуру на рівень автономного жанру,
який впливав на інші пластичні мистецтва новизною і
незвичайністю формотворчого процесу.
У середині 80-х років фігури Шугаєка досягли
натурального розміру людини. Крім скляних скульптур камерного характеру, він є автором майже
двометрових струнких жіночих фігур, якими Шугаєк
привернув увагу в міжнародному контексті вже на
Венеціанській бієнале 1989 року. Однією з відомих
скульптур Шугаєка є фігура «Сидячи» (Sedící), 1986

Іл. 4. І. Шугаєк, «Сидячи»

року створення (4). Митець відтворив елегантну
жіночу постать, що сидить. Скульптура має 150 сантиметрів у висоту. Ноги жінки неприродньо витягнуті
і довгі, тіло стилізоване з невеликою акуратною
голівкою на плечах, руки відсутні. Шугаєк зображає
жіночу постать витонченою і ніжною. В роботі спостерігається дивовижний художній смак та відчуття
стилю Шугаєка. Так Шугаєк описує шлях трансформації своїх робіт у великі та монументальні: «Я послідовно удосконалював своїх леді і робив їх все більш і
більш ідеальними, поки не вичерпав усі можливості,
щоб зробити витвір «a la prima», за один підхід. Я почав роздумувати над тим що робити далі і винайшов
шлях комбінування і з’єднування скляних скульптур з
окремих кусків у монументальний формат.»
1984 рік став початком для нової фази розвитку
творчості Іржі Шугаєка. Постійне прагнення митця
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виходити за межі можливостей є його рушійною
силою. Цікавість спрямовувала художника вперед,
основна людська риса, яка і призвела до еволюції.
Новий етап творчості Шугаєка був орієнтованим на
групові композиційні рішення з використанням фігур
в інтер’єрі та екстер’єрі.
Шугаєк лаконічно описує процес створення своїх
монументальних композицій, як такий самий як і у
малих фігур, але розділивши роботу на деталі можна
досягнути вражаючого розміру. Відкривши для себе,
описаний вище, хід - художник постановив собі нову
мету творчості: імплементувати скляні конструкції в
сучасній архітектурі. Шугаєк розпочав роботу над
багатометровими скульптурами, які дивують і засліплюють багатством кольорів і форм. Сам автор каже,
що його надихало мистецтво маньєризму при дворі
імператора Рудольфа II, особливо картини Арчімбольдо, які сучасники називали «винахідницькими дивацтвами». Він створював антропоморфні портрети ,
повністю зроблені з таких предметів, як фрукти, овочі,
квіти, риба і книги. Художня мова Арчімбольдо водночас очевидна і незрозуміла, є подвійною, проте його
мистецтво не божевільне, його винаходи залишаються цілком раціональними. Найвідомішим циклом робіт
художника були «Пори року». Серія є промовстою
демонстрацією маньєризму, яка виражає взаємозв’язок між людством і природою. Однією з головних
життєвих цінностей Джузеппе Арчімбольдо була природа. І свою любов до її різноманіття та багатоликості
він втілював у фантасмагоричних портретах. Оскільки
Шугаєк надихався цим художником, то можна припустити, що між ними є багато спільного. Для того аби
виокремити походження антропоморфного образу
Шугаєка, ці дані було взято до уваги.

Іл. 6-7. І. Шугаєк, "Весна" та "Літо" із серії "Пори року"

Це натхнення особливо стосується його кількаметрових фігур, що символізують архетипи природного часу «Чотири пори року» (Čtyři ročni obdobi) (6,7).
Автор репрезентував роботи у Празі. Барокова
екстравагантність і маньєристська фантазія поєднуються тут із сучасним мистецтвом. Безумовно,
для багатьох відвідувачів буде загадкою, як Шугаєк
доставив цих скляних Големів на перший поверх
палацу Адрія в Празі. Але робити неможливе - його
природний талант. Професійна публіка високо
оцінила витвір мистецтва. Висота скляних постатей становить три з половиною метри, а кількість
елементів налічує понад вісімсот. Триметрові скляні
скульптури – це фактично колаж, зібраний із металевого каркасу та кольорового скла. При створенні
деталей композиції Шугаєк повністю використав
свій потенціал скляра, задіявши більшу частину свого арсеналу технік. Скляр видував і формував деякі
елементи, використовував тиходуті форми, відлиті
елементи, задував скло в мідну сітку. Поверх зібраної скульптури було прилаштовано різні скляні елементи, які нагадували ліани, квіти, а також кулі та
спіралі. Унікальність скульптури полягає не тільки в
майстерному виконанні, а й у зашрифованому символізмі. Художник влучно виразив характери кожної
пори року. Вдало оперуючи властивостями скла,
а саме взаємодією світла й об’єму, поєднанням
крихкості і тонкості матеріалу з міцністю металевої
конструкції, прозорістю і рефлекторністю фактури,
кольором і насиченістю декоративними елементами. Зиму митець показує через срібно-прозорий
образ, весну – через динамічний блакитно-зелений.
Літо Шугаєка червоно-золоте та повне агресії, а
осінь - золота і спокійна [5].

Іл. 8. Монументальні скульптури

28 ▪ к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪ м а г і с т р і в ▪ 2 0 2 2

Більшість глядачів сприймає антропоморфні образи Шугаєка на власний лад. Декому вони здаються
астронавтами позаземної цивілізації або язичницькими ідолами у святилищі (8). Цікаво те, що антропоморфізм часто відноситься до образу богів або духів
за образом і подобою людини. Антропоморфізм має
давню традицію, тобто він є характерним для майже
всіх світових міфологій , а також деяких релігій.
Монументальні постаті Шугаєка і справді наділені
величністю властивою богам.
Шугаєк не зупиняється на досягнутому та продовжує створювати нові серії монументальних скульптур: «Роботи» (Roboti, 2004) і «Самураї» (Samurajové,
2008). Чеський критик Клівар вбачав в скульптурі
Шугаєка «символіко-експресивну життєздатність»,
що проявляється у високоінтелектуальному значенні жестів цих скульптур, в їх темпераменті, настрої
створеним кольором.
Завдяки антропоморфізму відбувається розуміння
та освоєння людиною зовнішнього світу, з яким вона
взаємодіє. Це когнітивний процес, за допомогою
якого люди використовують свої уявлення про інших
людей, як основу для висновків про властивості
нелюдських істот, щоб робити ефективні судження
про навколишнє середовище, навіть якщо ці висновки не завжди точні. Схеми про людей використовуються як основа, тому що ці знання набуваються
в ранньому віці, є більш детальними, ніж знання
про нелюдські істоти, і легше доступні в пам’яті. Це
може дати нам зрозуміти, які риси важливі для нас
у взаємодії з представниками нашого власного виду
[7]. З даної інформації випливає, що мова художника
в багато чому залежить від його сприйняття людської особи, а також як художник сам спілкується,

взаємодіє з социумом або ж навпаки як би він хотів,
але з якихось причин не здатен. За допомогою своїх
скульптур Шугаєк спілкується з світом, показує своє
бачення людського життя.
Для Міжнародного симпозіуму скла пан Шугаєк
створив шедевр, який прославляє жіночий елемент
– матір і дитину. Мати, псевдонім «Леді Гласс», — це
триметрова статуя, що складається зі скляних куль
і овалів ручної роботи. Його супроводжує менша
робота, 1-метрова вертикальна фігура дитини (9).
Роботу можна прочитати, як прославляння дивовижного феномену життя, який так захоплює Шугаєка.
Цікавим показовим фактом про Іржі Шугаєка є
інтерв’ю художника, в якому на питання про творчі
кризи та відсутність ідей , Шугаєк впевнено відповідає, що такого в нього, на щастя, не буває. Він не
розуміє, як можна не відчувати піднесення та натхнення, споглядаючи природу життя. Його постійно
переповнюють ідеї!
Іржі Шугаєк, є харизматичним митцем, який вражає
своєю „вибуховою” винахідливістю та спонтанною
творчою відданістю. Митець описує скло, як матеріал від якого не можливо відірватися, для нього
- це феномен який важко осягнути. Шугаєк володіє
оригінальним поглядом на матеріал скла і вбачає в
роботі з ним потужний філософський підтекст. «Коли
людина починає працювати зі склом воно вчить і
промовляє до неї, але кожен розуміє скло в свій
спосіб. Насправді, я не насолоджуюсь тим, що скло
потрібно розігрівати певний час і аж тоді формувати
його. Але з іншого боку формування гарячої маси
є екстримально швидким процесом, під час якого
стикаєшся з багатьма складнощами. Навчившись
працювати з ним за короткий час, практикуватися в

Іл. 15. І.Шугаєк, "Неопалима купина"
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Іл. 11-13. І. Шугаєк, живописні твори "Полегшення", "Пара", "Золотисто-фіолетовий"

Іл.10 І. Шугаєк біля гутної печі

цьому і тільки тоді скляр може застосувати отримані
навички для створення власних концептів, базованих
на цих знаннях. Матеріал формує тебе, а ти його –
це дуель з матерією. Лише коли починаєш розуміти
стосунки між собою та матеріалом, тоді починаєш
розуміти свою сутність і суть скла.», - ділиться своїми
спостереженнями митець [8]. Шугаєк вважає, що
коли приходить розуміння правил матеріалу скла,
настає момент наближення до розуміння самого
себе. Це явище можна описати, як діалог між склом
та митцем. Саме цей спосіб взаємодії внутрішньої
структури і форми відображає базову тенденцію
у творчості Шугаєка. Підхід до роботи Шугаєка
потребує живого контакту між подихом особистості,
Митця і гарячим розплавленим склом [5].
Особливу частину вільної творчості Шугаєка займає
живопис – масштабні полотна, створені комбінованою технікою та жвавим одним штрихом. В даній
галузі творчості митець продовжує свої експерименти з кольором, формою та світлом (11, 12, 13).
Фігуративна пластика Шугаєка перегукується з
його живописними та графічними роботами. В обох
випадках художник опирається на закони форми,
композиції та кольору. Вплив склярства спостерігається в структурах розписів, де кольорова сітка
відбиває і поглинає світло водночас із срібним чи
золотим рельєфним розписом. В картинах художник використовує різноманіття матеріалів і технік
– емалі, метали, рельєфні лінії. Творча спадщина
Шугаєка налічує живописних картин, майже в такій
же кількості, що й ескізів до скляних творів. Шугаєк
починав як художник скляр, проте зовсім скоро
почав малювати те, що намагався відтворити у склі.
Митець вважає, що такий процес творчості абсолют-

рені ніби за покликом «волі» скла(14). В цій серії скульптур Шугаєк демонструє свою знахідку улюбленого
мотиву на той період, канонізувавши його по структурі
та пластичній виразності видувної форми. Саме в цих
роботах Шугаєк передає найтонші нюанси легкості,
прозорості і затуманеності. Маса скла ніби дематеріалізується в об’ємах, які наче наповнені повітрям. Це
вільне моделювання, яке митець визначає як «життя в
склі», складає суть його творчості. Такі жіночі фігури,
виконані в авторській техніці стали досить впізнаваними у світі. Цікаво те, що коли Шугаєк знаходить новий
здавалось би еволюційний хід , він не відмовляється
від попередніх. На думку дослідників культурна еволюція не має фіксованої мети, тому і не існує різниці
між прогресом і відсталістю. Можна припустити,
що право визначати якісь процеси в своїй творчості
еволюцією, має лише автор. Критики можуть відслідковувати зміни художнього пориву митця та умовно
називати це еволюцією. Провівши аналіз інтрев’ю, в
яких художник визначає одним з факторів еволюції
свого образу техніку виконання, адже так йому відкривається більший діапазон засобів пластичної мови,
для передачі своїх задумів. В інтерв’ю художник так
описує свою взаємодію зі склом: „Я маю свій почерк,
який не обов'язково ідеальний, але це мій почерк, мій
спосіб видування. Я стараюсь, наскільки це можливо,
примусити скломасу стати чимось, чим вона не хоче
бути.» На такий експеримент здатен піти майстер,
який оволодів матеріалом, володіє розумінням його
потенціалу та не боїться складнощів. На перший
погляд виглядає так, ніби рання пластична мова
митця базувалася в більшій мірі на властивостях скла,
метафорично, Шугаєк ніби керувався «волею» скла.
Вже пізніше, отримавши навики та досвід навчився,

но природній. Так Шугаєк відкриває для себе нові
можливості творчої експресії. Важливо відзначити
цей рід діяльності, як такий що має значення та
вплив на розвиток образного мислення художника.
Проаналізувавши джерела про художника можна
виділити кілька складових, що формують еволюційний
хід антропоморфного образу Шугаєка. В творчості
Шугаєка в основному переважають такі три тематики: період анімалістичних та флористичних мотивів, фігуративна пластика, інтер'єрні та екстер'єрні
групові фігуративні композиційні рішення. Вже з
самого початку творчості еволюція спостерігається
в образі - із зооморфних фігур митець перейшов на
людську. Згодом розвиток відбувався в прогресії
розміру, художник щоразу намагається вийти за межі
технологічних можливостей скла. З легкістю можна
помітити тенденцію, як спочатку він створював малі
за розміром фігури, згодом великі. Саме ця послідовна найбільш помітна навіть пересічному глядачеві.
Помилково вважати, що це найголовніша риса його
еволюції. Проте, за словами художника, саме бажання створити щось більше було сильною мотивацією:
«Я створив купу маленьких виробів. Коли людина
починає працювати зі склом, тобі дозволяється створювати лише невеликі речі — келихи, пляшки, вази. Я
вирішив, що маю зробити щось більше.»
Паралельно з розвитком величини змінювалася і форма скульптур Шугаєка. Екстравагантним,
маньєристським скульптурам створеними з багатьох
елементів - куль, спіралей, а також безлічі технологічно-різноманітних форм - передували натхненні
природою скла, витягнуті, елегантні скульптури. Одні
з відомих фігур більш раннього періоду творчості, а
саме жіночі постаті (стоячі, сидячі, лежачі) були ство-
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немов, підкоряти скло собі. Прослідковується, що
одні серії фігур мають пластичну і текучу форму, інші
достатньо геометричні. Звичайно, деякі межі матеріалу скла неможливо перейти. Незважаючи на те, що
скло чудово надається до стилізації і абстракції, його
морфологія достатньо лімітована. Наступним викликом, якиий поставив перед собою Шугаєк, стало
бажання створювати композиції, які б взаємодіяли з
простором. Це стало ще одним кроком до розширення горизонтів у його творчості. Важливо згадати одну
з монументальних скульптур Шугаєка «Неопалима
Купина»(15). Тут нема явного антропоморфного образу, проте робота є ключем до розуміння творчості
Шугаєка і його мотивації створювати антропоморфні
образи. Концепція скульптури бере початок з відомої
біблійної історії про палаючий кущ, що не згорає, в
цьому полум’ї Бог з’явився єврейському вождеві Мойсеєві. Досліджуючи творчу спадщину Шугаєка, варто
звернути увагу на те, що художник часто звертається
до піднесеної постаті божества, що не так зв’язано з
якоюсь конкретною релігією, як більше з образом величі та могутності, того містичного, що є над земним
життям. Спостерігаючи роботи Шугаєка людина ніби
має можливість поспілкуватись з чимось вищим та
недосяжним її розуму.
Куратор виставки в Шанхаї Власта Чігакова-Ноширо лаконічно написала, що творчість Шугайка є
загальним символом духовного очищення – людина
проходить крізь вогонь, щоб створити щось значуще
та показове. Кущ, який не згорів, незважаючи на
пожежу, також міг бути особистим гербом і тавром
художника. Скло створюється з гарячого полум’я,
і сам Шугаєк завжди присутній у його народженні
від початку до кінця, що зовсім не поширене серед
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художників по склу. Багато в чому навіть сам технологічний процес на склозаводі надихає його на іншу
мистецьку творчість. Таким чином, кожен із його
скляних предметів можна охарактеризувати як точну
майстерність, піднесену до великого мистецтва [9].
Розділ ІІІ. Об’ємно-просторова композиція
«Онтогенез Людини»
Дослідження антропоморфного образу Іржі Шугаєка,
аналіз тенденцій допомогло сформувати власне
бачення такого образу та зрозуміти особистий шлях
виявлення образу онтогенезу через матеріал скла.
Зростання – це процес, через який проходить кожна
людина. Як правило, ми думаємо про дорослішання
як про вихід із дитинства, підліткового віку у доросле життя. Згідно загальноприйнятих уявлень,
це стається у віці приблизно двадцяти років. Хоча
термін «дорослішання» стосується етапів фізичного розвитку, сюди відносять також психологічну
зрілість і соціальну відповідальність. Очікується, що
людина «виросте» разом із природою, візьме на
себе відповідальність і буде діяти як член суспільства
відповідно до індивідуальних здібностей і можливостей. По правді кажучи, дорослішання - це процес,
який триває протягом усього людського життя,
хоча в перші двадцять років особистість проходить
через всі етапи в прискореному темпі. З точки зору
людського розвитку, ми постійно зростаємо та
дорослішаємо, пристосовуючись до нових обставин,
очікувань, обмежень.
Робота відтворює саме початок шляху в світ, фігура
ніби в очікуванні того що станеться, того нового, що
наповнить і сформує її. Робота складається з трьох
площин(16). Першою є біла гіпсова стіна з барельєфом, що по формі відтворює наступну площину
композиції. Вона складається із скляних різнобарвних скульптур, які разом утворюють фігуру, що
нагадує дім. Останнім елементом композиції є майже
прозорий, з вкрапленнями яскравих барв чоловічок(17,18). Роботу можна читати і навпаки – як шлях
молодої людини до створення сім’ї, яскравого життя
та згодом природньої смерті, після якої від фігур
залишається тільки слід.
В дипломній роботі зображено людину, яка росте
і виходить із сімейного гнізда, де ніби комфортно,
але неможливо діяти так як ти хочеш, самостійно,
метафорично це відчувається ніби «зв’язані руки».
Ти весь час від когось залежиш. А коли вдома дуже
комфортно, то надзвичайно не хочеться залишати
це місце. Виникає питання, якщо там так зручно,
то для чого взагалі кудись прямувати? Діти розширюють свою зону комфорту дуже стрімко і легко,
тому, що відчувають величезний інтерес до того, що
відбувається в житті. Цікавість переважає над страхом. Це – основна людська риса, яка і призвела до
еволюції. Проте якщо людська особа наділена природною допитливістю до всього, то чому так легко
застрягнути в зоні комфорту? Так відбувається тому
що страх, також базова емоція людини, сильніша за
цікавість. Нейробіологічні обгрунтування цієї думки

такі: «Страх - одна з базових емоцій, за які відповідає
мигдалеподібне тіло - ділянка мозку, яка виявляє
загрози й відповідає за вироблення гормонів стресу,
які запускають реакцію «завмри, бий чи втікай». Одним з найменш ефективним методом справлятися зі
стресом, який викликає страх – це реакція «завмри».
Людина втрачає здатність засвоювати нову інформацію, адаптуватися до змін, їй нічого не хочеться,
енергії мало, відчуття апатії, безпомічності, ступору.
Зону ж комфорту описують, як стан свідомості, в
якому можна собі дозволити діяти «механічно», за
звичними шаблонами мислення. Не потрібно діяти
активно, адаптовуватися, використовувати свій
ресурс. Для того аби уникнути такої реакції мозку
на стрес, потрібно розвивати свою стресостійкість.
Зазвичай психологи рекомендують повільно, але
змалку привчати дитину самостійно справлятися
з невеликими задачами, саме справлятися, а не
уникати їх, що призводить до розвитку іншої захисної реакції – «біжи». Проте не всі батьки ідеальні, не
всі усвідомлені та здатні виховати психічно здорову
дитину. Якщо батьки часто вирішують за дитину її
проблеми, не дають їй проявити себе, транслюють
дитині що світ небезпечний, то це призводить до
низької стресостійкості. Вже в старшому віці розвинути цей навик буде набагато складніше. Потрібно
знайти свій темп, не тиснути на себе та поступово збільшувати рівень труднощів з якими можеш
справитись. Якщо не дотримуватися цієї простої,
на перший погляд, інструкції – надміру тиснути на
себе, звинувачувати себе в своєму повільному темпі,
то є ризик «впасти» в апатію і взагалі застрягнути
в своїй зоні комфорту на довгий період. Небезпека
полягає в тому, що така людина відчуває ніби й не
живе зовсім, розвивається депресія. Зона комфорту
також фіксує людину на певному життєвому етапі зі
всіма проблемами, які цьому етапу властиві. І, щоб
від цих проблем позбутися, необхідно вийти за межі
зони комфорту. Завдання, рішення, які виходять за
межі зони комфорту стають проблемою. Вирішення проблем автоматично розширюють межі зони
комфорту і розвивають особистість. Іноді у людини
виникає ілюзія, що куди безпечніше сховатися від
світу. Але це - ілюзія. Справжня безпека - це здатність розширювати свою зону комфорту і хоча б на
якомусь мінімальному рівні керувати своїм життям.
.Зону комфорту можна уявити як своєрідну сферу,
в межах якої ми відчуваємо себе «як вдома». І якщо
ця сфера - невеликий соціальний «акваріум», людина
відчуває себе комфортно в досить обмежених умовах і їй важко орієнтуватися в житті.
Назва дипломної роботи ”Онтогенез Людини ”. Як це
пов’язано із зоною комфорту? Простими словами
онтогенез людини – це процес її розвитку. Він полягає у змінах, що носять закономірний, послідовний,
прогресивний характер, як рух від нижчих до вищих
рівнів життєдіяльності, її структурне та функціональне вдосконалення. Комфорт - це своєрідна межа
або рамки, за якими ми визначаємо якість власного
життя. Отже, розвиток це і є вихід із зони комфор-
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ту, або дія, яка її розширить. Людина, яка довго
залишається в своїй зоні комфорту, зупиняється в
розвитку, нічого не змінює у своєму житті та втрачає
можливість отримати новий досвід. Розвиток людини
зосереджується на зміцненні якостей і здібностей,
які допомагають процвітати в житті.
Є надзвичайно багато факторів, що впливають на онтогенез людини. Дитяча особистість, хоч і неподільна,
об’єднує в собі різноманітних осіб, які могли залишитися змішаними лише тому, що вони були в стані
зародження. Але ці переплетені особистості стають
несумісними в процесі зростання, і, оскільки кожен
може прожити лише одне життя, вибір має бути зроблений вимушено. Найменша фігура із всієї об’ємно
просторової композиції створена для відображення
цієї концепції. На відміну від решти великих яскраво
забарвлених фігура, ця майже прозора, ще мутна із
залишками колористики від «батьків» скульптур.

гаєка. Він обов’язково відображає в роботах життя,
незважаючи на різноманітність стилізаційних прийомів форм - від вільних та текучих до геометричних,
задутих в залізні сітки. Спільна закономірна риса
прослідковується в стилі зображення антропоморфного образу у виконаних фігур. Художник виходить
не тільки за межі можливостей скла, а й за межі
земної сутності людини, трактуючи людський образ в
скульптурах, як піднесений над земним. Скульптури
видаються глядачам або божествами або жителями
інопланетної цивілізації, які володіють ще досі не
відомими людству знаннями. Шугаєк дивиться вглиб
значення антропоморфізму, який бере початок в
релігії та міфології. Скульптури Шугаєка викликають
в споглядачів трепет, наділені автором різними темпераментами, вони немов спілкуються через свою
образну виразність.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ
Життя – це тенденція, а суть тенденції полягає в
тому, щоб розвиватися подібно річці, яка розростаючись створює все нові русла, продукуючи самим
своїм зростанням різні напрямки, між якими розподіляється її імпульс. Іржі Шугаєк володіє унікальним
відчуттям тенденцій у мистецтві, може наче відчувати
природу творчого руху та діяти згідно відчуттям. Художник творив в один з найвизначальніших періодів
у розвитку скла, та був активним діячем та послідовником студійного руху скла на території Чехослоаччини. Шугаєк сформував свою власну пластичну
мову та плідно працював над удосконаленням
антропоморфного образу, що його захоплював.
Чеський митець використовує скло, як матеріал для
скульптури. створює дивовижні фігури, акцентуючи
увагу на кольорі та унікальності форми. Ще з початку сімдесятих років і до сьогодні в творчій спадщині
Шугаєка переважає фігуративність. Незважаючи
на те, що конкретно визначити еволюцію у мистецтві практично неможливо, оскільки мистецтво не
має конкретної мети до якої прагне, аналіз інтерв’ю
Шугаєка дає можливість прослідкувати еволюційні
процеси у творчості, які для себе визначає автор. На
основі інформації про розвиток образів, створених
художником, можна виділити три переважаючі тематики: період анімалістичних та флористичних мотивів, фігуративна пластика, інтер'єрні та екстер'єрні
групові фігуративні композиційні рішення.
На формотворення антропоморфного образу Шугаєка впливав історико-культурний контекст в якому
він ріс, спілкування з талановитими художниками
також сам автор зазначає джерелом натхнення картини живописця XVI століття Джузеппе Арчімбольдо.
Звичайно ж із натури самого художника, його любові
до життя випливає створений ним образ. Більшість
своїх образів митець черпає із життєздатності
природи. Шугаєк відчуває піднесення та натхнення,
споглядаючи за цією безмежною силою.
Дослідивши джерела, можна виділити декілька
основних закономірностей образотворення Шу-
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характерні критерії та порівняти історичне минуле з
сучасною ситуацією у сфері художнього скла.
Завдання: опрацювати історіографічні, літературні та
візуальні джерела по заданій темі; систематизувати
історичну базу та окреслити характерні стильові особливості скандинавської школи склярства;
зробити порівняльний аналіз історичних традицій та
сучасних тенденцій у галузі художнього скла Скандинавії; інтегрувати отримані знання у практичну роботу.
Об'єктом дослідження є розвиток скандинавської
школи склярства XX- XXI століття та особливості
його формотворення.
Предметом дослідження є сучасні тенденції у
галузі скандинавського художнього скла, а також
професійна практика нового покоління авторів.
Наукове дослідження є важливою складовою
формування концептуальної частини дипломної
роботи. Порівняльний аналіз історичного минулого
та сучасних тенденцій скандинавського художнього
скла, допоміг зробити дипломний проєкт цілісним та
фундаментальним дослідженням. Праця є актуальною для локального простору, позаяк вона містить
відсутню в україномовних джерелах інформацію про
формування скандинавської школи склярства, а також демонструє сучасні тенденції та методи підходу
у роботі з матеріалом, та нове сприйняття можливостей подальшого розвитку скло індустрії.

Анастасія-Марія Олійник
Характерні особливості скандинавського
художнього скла ХХІ століття

Навколишнє середовище та все, що його заповнює
має безпосередній вплив на свідомість людини. Кожен предмет володіє своєю цінністю і надає простору особливого значення та настрою, роблячи його
характерним. У грамотно спроєктованому приміщенні властивим є продуманість кожної деталі, задля
забезпечення функційних та естетичних вимог споживача. Предмети — це щось більше ніж звичайний
об'єкт ужиткового призначення, вони здатні відобразити спосіб мислення і життєву філософію користувача та можуть слугувати характерним критерієм
для опису епохи, суспільства чи стильової школи. У
даній науковій роботі, було прийняте рішення дослідити специфіку формування скандинавської школи
скла. Це яскравий приклад впливу світогляду однієї
країни на розвиток ужиткового мистецтва, зокрема
склярства, у контексті формування міжнародного
художнього іміджу північних країн.
Актуальність цього наукового дослідження полягає
у проведенні аналізу формування скандинавського

авторського та ужиткового скла, адже у локальному
просторі ця тема є малодослідженою та оповита стереотипами й однобоким сприйняттям цього напряму.
Спостерігається майже повна відсутність україномовних вузькопрофільних джерел, які б стосувались
скандинавського художнього скла.
Аналіз останніх досліджень показує, що в україномовному просторі дослідження на дану тематику
є надзвичайно рідкісним явищем, інформаційних
джерел також обмаль і зазвичай, у них відсутня вузькопрофільна інформація. Усі використані джерела є
англомовними, зокрема важливим ресурсом стали
публікації щорічного видання “The Journal of Glass
Studies”, яке належить Музею скла у Корнінгу (The
Corning Museum of Glass), також використовувались
іноземні статті та безпосередньо особисті коментарі
художників, з якими проводилось інтерв'ювання.
Метою роботи є намір розглянути й проаналізувати історичні та соціокультурні засади формування
скандинавської стильової школи, окреслити їхні
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РОЗДІЛ І. Історичні підвалини формування скандинавського ужиткового та авторського скла ХХ ст.
Скандинавський стиль — це передусім не лише
предмети щоденного вжитку, а і філософія життя, де
важливе значення на дається внутрішній і зовнішній
гармонії й вмінню взаємодіяти з навколишнім середовищем. Дизайнерська традиція, яка сформувалась
у XX столітті, характеризується вдалим поєднанням
традиційного ремесла і мистецьких течій, з вимогами
тогочасного суспільства та змінами принесеними
процесом індустріалізації.
Вагому частку впливу на формування відмінних
особливостей школи та його іміджу, надав розвиток
скловиробництва. Усі заводи на території Скандинавії мали спільні риси у стилістиці виробів та принципах роботи зі склом. Це можна пояснити рядом
причин, таких як: спорідненість мов та культур,
схожий розвиток промислового виробництва, обмін
досвідом та навичками між художниками з різних
країн, кожна з яких, одночасно, мала своє власне
історичне підґрунтя.
Конкурентність серед виробництв стала однією з
передумов виведення якості виробів на такий високий рівень. У Данії на заводі Holmegaard (Холмегаард)
на постійній основі працювали не лише робітники, а
і дизайнери, так само як і у Норвегії. Тоді як у Фінляндії було таких три фабрики, де процес виробництва виробів поєднував спільні зусилля робітника та
дизайнера (Karhula-littala (Кархула-Ііттала), Nuutajärvi
(Нуутаджерві) та Riihimäki(Рійгімякі). На території
Швеції функціонувала більша частина склопідприємств нордичних країн. На деяких з яких художники

й дизайнери брали участь у розробці виробів починаючи вже з ХХ ст., що зумовило появу суперництва
між різними виробниками та відповідно, стрімкий
розвиток рівня якості виробів. Завдяки чому у скандинавського скла появилась можливість достойно
представити себе на міжнародному ринку. Важливим
завданням було не лише заявити про себе, а і проілюструвати визначальні риси своєї школи серед інших
країн. Адже одночасно з визнанням високої чистоти
матеріалу та професійного рівня готових зразків,
скандинавська школа критикувалась за відсутність
уяви та оригінальності, бо переважно тогочасні склярі
брали за основу стильові канони міжнародних шкіл
дизайну [6]. Як приклад, після представлення своїх
предметів ужиткового скла на Стокгольмській виставці промислових та художніх виробів, шведські автори
були розкритиковані саме за відсутність оригінального почерку. Першими, хто сприйняв цю критику як
мотивацію до змін, став завод Kosta(Коста), який у
1898 році найняв Гуннара Гісона Веннерберга (Gunnar
Gison Wennerberg), що розробляв ужиткові вироби
для Всесвітньої виставки у Парижі 1900 р. [4]. Іншим
підприємством, яке почало свій шлях реновації, стало
Orrefors (Оррефорс), головна ціль якого полягала у
розвитку авторського напряму у склі та експериментах з матеріалом. У 1916 та 1917 рр. до роботи заводу долучають шведських художників Саймона Гейта
(Simon Gate) й Едварда Хальда (Edward Hald) [5]. Та
варто зазначити, що без знання технології та якостей
матеріалу, їм би не вдалось втілити свої творчі задуми.
Як згадувалось вище, Швеція стала першою країною, яка заснувала скляне виробництво, що згодом
набуло промислового характеру. Усі великі скляні
заводи Скандинавії розпочали виготовлення ужиткового посуду, інспірацією для них стали зразки
континентального та англійського походження.
Вагому роль у шведській історії скла XX століття відіграв завод Orrefors (Оррефорс), який був заснований
у 1726 р., як металургійне підприємство. У 1898 р.
новий власник замінює цей напрям виробництва на
скло та започатковує Orrefors Glasbruk. На початку
своєї історії завод виробляє технічне і тарне скло,
рідше ужиткове. У 1899 р. в асортименті також з'являється видувне віконне скло. Продукція була добре
прийнята на ринку, але не відрізнялась самостійним
дизайном. Менеджер з експорту заводу збирав
інформацію про тогочасні тенденції під час робочих
поїздок до Німеччини та Англії й, відповідно, ця інформація лягала в основу майбутніх розробок. Зміни
розпочинаються у 1913 р., коли завод переходить у
власність Йохану Екману, який наймає Альберта Аліна керуючим директором. Робочий склад підприємства змінюється, серед нього з'являються відомі тогочасні майстри (такі як склодув Кнут Бергквіст (Knut
Bergqvist)) та започатковується співпраця з художниками і дизайнерами, що виводить Оррефорс на
новий етап розвитку. Єва Янке-Бйорк (Eva JanckeBjörck) згадується як художниця, яка розробляла моделі виробів з 1915 р. а вже у 1916 р. розпочинається співпраця з художником Саймоном Гейтом (Simon
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Іл. 1. Гейт С. Гравійована чаша.
1924 р. Оррефорс, Шввеція

Іл. 2. Ліндрстанд В. Коста Бода.
1960-ті рр., Швеція

Gate) та через рік з Едвардом Гальдом (Edvard Hald).
Відповідно до ідеалів того часу, як Гейт, так і Гальд
почали розробляти ексклюзивні витвори мистецтва,
а також функціональні предмети домашнього вжитку
(Іл.1). Маючи високорозвинені виробничі навички,
активно задіяні на невеликому, але зростаючому
внутрішньому ринку, а також натхненні та підтримані міжнародними дебатами про культурні цінності,
кілька шведських скляних компаній до середини
1910-х років розпочали тривалу та успішну мистецьку співпрацю з художниками [17].
Індустріалізація в нордичних краях відбувалася не
так стрімко, як у решті частин Європи. Таким чином,
це дозволило сформувати формотворчий підхід,
що поєднував у собі традиційний ремісничий метод
та механізацію процесу — поєднання, яке урізноманітнило мистецькі експерименти аж до кінця ХХ
століття. Склозаводи повільно впроваджувати автоматизовані процеси, але складні авторські вироби
продовжували виготовляти в ручний спосіб.
У післявоєнний період, запит суспільства на предмети щоденного вжитку та речі більш ексклюзивного
характеру зростав, а потреба у предметах з художнім
задумом лише посилювалась. Це спонукало до пошуку нових форм та творчих проявів у виробах. Типові
на той час об'єкти були елегантними, у вигляді простих геометричних форм та без зайвого декору [17].
У 1950-х свою роботу на Коста розпочинає Віке
Ліндстранд (Vicke Lindstrand) (Іл.2), де розпочинає свої
експерименти з матеріалом. Ліндстранд проявляє
себе як багатограневий та універсальний митець,
який не боявся робити проби у кольорі, фактурі та
формі, проектуючи об'єкти як ужиткового характеру,
так і ексклюзивного. Через вісім років після цього, на
завод Коста повертається і Мона Моралес-Шилдт
(Mona Morales Schildt), де набуває популярності її серія
“Ventana” (Іл.3), виконана у поєднанні гутної техніки
та холодної обробки скла. У той час на підприємстві

Іл. 3. Шілдт-Моралес М. Ваза з серії "Ventana".
1950-1960-ті рр. Коста Бода, Швеція

Оррефорс, Свен Палмквіст (Sven Palmqvist) і Нільс
Ландберг (Nils Landberg) створювали дизайни як для
передового художнього скла, так і для простіших повсякденних виробів. Палмквіста, зокрема, пам'ятають
своїми функціональними мисками «Fuga», а також вишуканими виробами з серії «Ravenna». Ландберг переважно виготовляв ужиткові вироби, але також серед
його виробів були такі, що відрізняються особливою
вишуканістю та мистецьким підходом, як, наприклад,
серія келихів “Tulipe”. Працюючи на склозаводі Коста,
Енн і Ґоран Верфф (Ann, Göran Wärff) не боялись
експериментувати з гарячою скляною масою та у
колекції «Brava», створили посуд у якому гаряча маса
затверділа у більш хаотичному та не контрольованому процесі, створивши фактурну поверхню посуду.
У Коста Бода Моніка Бекстрьом (Monica Backström)
була не проти додати у доти «недоторканне» скло,
фольгу та дріт (Іл.4). Пліч-о-пліч із молодими «революціонерами», працювали художники, які ставилися до
скла більш консервативно.
Через кілька років міжнародний ринок серійного
скловиробництва ставав дедалі проблематичнішим, і
деякі шведські скляні заводи, зіткнувшись з жорсткою конкуренцією з боку менш дорогого імпорту,
були змушені стати більш механізованими, просто
для того, щоб продовжувати функціонувати [17].
Одначе, митці почали присвячувати більшу частину
свого часу ручному видуванню склу, тому що, попри
на безсумнівні переваги масового виробництва,
найкращою конкурентоспроможною зброєю Швеції
все ще залишалася колишня досконалість дизайну в поєднанні з традиційними методами технічної
майстерності. Для тих художників, які не бажали йти
шляхом комерції, рух студійного скла був привабливою альтернативою. У 1968 році, Оса Брандт
(Åsa Brandt) створює власну незалежну студію, де
виробляє предмети за своїм творчим задумом. Через декілька років, наслідуючи її прикладу, відкриває
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Іл. 4. Бекстрьом М. Скульптура. 1958-ті. Швеція

особисту студію в Стокгольмі й Улла Форселл (Ulla
Forsell). Згодом чимало художників вирішили доєднатися до студійного руху і стати абсолютно вільними у
власних експериментах [15].
У 1980-х роках великі виробництва та студії митців
розробили низку нових технік, що наділило тогочасне скло багатою варіативністю кольорів та форм. В
цей час такі молоді автори як Еріка Легербільке(Erika
Lagerbielke), активно розробляли твори, які влучно
передавали настрій епохи та сильно контрастували
зі стриманими формами попереднього десятиліття
(Іл.5). У Афорсі, Бертін Валлієн (Bertil Vallien), який являється одним з найвідоміших шведських художників-склярів міжнародного рівня, працює над своїми
образотворичими монументальними скульптурами.
Абсолютно незмінним залишилась лише висока
якість виробів, тоді як творча складова виробів ставала все варіативнішою.
Враховуючи постійний розвиток ринку та появу на
ньому дешевших продуктів масового виробництва,
скандинавським склозаводам прийшлось шукати шляхи залишатись конкурентоспроможними. Тому склярі
й досі продовжують працювати у проєктах серійного
виробництва ужиткового скла. Той виріб, який не
можливо досконало відтворити за допомогою машини,
здатний витримати конкуренцію. У ролі конструкторів
вони розробляли серії ужиткового скла та інші декоративні вироби серійного виробництва. Серед визначальних прикладів серія “Chateau” Бертіля Валлієна та
колекція “Line” Анни Ернер (Anna Ehrner) [15].
Діяльність таких історично вагомих підприємств
як «Коста» та «Оррефорс», надали Швеції статусу
центру розвитку скандинавського склярства на
початку ХХ століття. Вони були першими, хто став
на шлях реновацій та змін у галузі скла, першими,
хто розпочав принцип спільної роботи художників та
майстрів, задля створення індивідуального почерку
школи. У 1898 році Коста наймає Гуннара Гісона

Іл. 5. Легербільке Е. Серія посуду "Intermezzo".
1985 рік.Оррефорс, Швеція

Веннерберга для розробки авторських зразків скла,
Єва Янке-Бйорк, Свен Палмквіст, Нільс Ленберг
розпочинають співпрацю з Оррефорс у 1915-1916
роках, що започатковує об'єднану працю художників
з підприємствами на постійній основі.
Залученість до творчого процесу у межах роботи
заводів, давала художникам та дизайнерам поле
для розвитку й експериментів. Згідно з розглянутими джерелами, можна зробити висновок, що була
поширена практика поєднання діяльності у сфері
тиражної продукції з одночасним розвитком індивідуального почерку митців та проведенням їх власних
експериментів. Таким способом, автор міг поєднувати комерційну діяльність і свій особистісний розвиток
як художника чи предметного дизайнера.
РОЗДІЛ ІІ. Характерні особливості скандинавського скла ХХІ століття. Головні тенденції та
стильові ознаки північної школи склярства
2.1. Реновація, деконструкція та пошук нового напряму розвитку скандинавського художнього скла
Становище скло індустрії країн Півночі у ХХІ столітті,
зазнало значних змін. Станом на 2019 рік у Швеції
було шість склозаводів. Лідером ринку залишались
Orrefors Kosta Boda для своєї компанії AB, яка продає власну продукцію під брендами Orrefors і Kosta
Boda відповідно. Перший славиться елегантним,
ексклюзивним склом у сучасному стилі, а другий
більшою різноманітністю кольорів і художньою
свободою. Orrefors Glassworks закрився у 2013 році
й тепер його вироби продукуються переважно на
Kosta. Склозаводи Målerås (Малерас), Skruf (Скруф),
Bergdalahyttan (Бергдалайттан), Nybro (Нибру) і
Reijmre є незалежними. Існує також ряд студій, які
взагалі не мають відношення до промислового виробництва. Спільним для всіх є використання скла
як засобу художньої виразності, і багато в чому
вони допомогли розробити нові технології вироб-
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ництва. Шведські склозаводи все ще продукують
ужиткове тиражне скло, та кількість виробництв
помітно зменшується [15].
На цей час, більшість промислового виробництва
скла в Скандинавії, знаходиться в інших частинах
світу. Такий розвиток подій є наслідком як зовнішніх
факторів, таких як глобалізація та фінансова криза
першого десятиліття ХХІ-го ст., так і відсутності оцінки з боку звичайного споживача, а отже, відносно
невелика вартість високоякісного скляного посуду
вітчизняного виробництва.
Аналізуючи дослідження та виставки останніх років,
помітно плавний перехід інтересу від ужиткового
скла до авторського. Акцент на розвитку саме цього
напряму, також спостерігається і серед дизайнерів,
які є випускниками Скандинавської школи дизайну.
Однією із причин, є вищезгадане закриття великих
склозаводів та відсутність робочих місць у скляній
промисловості країни [14].
Така кардинальна зміна умов в існуванні галузі та
внутрішня криза, спонукала до переосмислення всіх
наявних аспектів у цій сфері, що стало рушійною
силою для пошуку сучасних методів підходу в освіті,
промисловості, дизайні та авторському склі. Виникла
потреба у проведенні нових досліджень та створенні
сучасних установ, які б сприяли цьому. Новий стан
речей призвів до активізації регіональних ініціатив,
студій скло підприємств і окремих художників, задля
створення нових творчих просторів та кооперацій на
території усієї Скандинавії. З 2010 до 2020 рр. галузь
зазнала вагових змін та реновацій, у ній з'явились
нові проекти та дослідницькі платформи, що об'єднали усі північні країни.
Звіт під назвою «Making Value», опублікований в
Англії у 2010 р., показав, що більше виробників, ніж
було очікувано, почали працювати з дослідженнями
та міждисциплінарним фокусом у таких секторах, як
біотехнології, технології, матеріалознавство й цифрові та комунікаційні технології, що кинуло виклик
звичайним нормам та створило нові перспективи ремесел й породило інновації та зростання [14]. У 2012
р. шведський уряд замовив дослідження “Kingdom
of Crystal”, щоб проаналізувати майбутній потенціал
скла та створити нову структуру змін спрямованих
на освіту й пошуки свіжих ідей для сприяння розробки нового, інноваційного виробництва скла. Одним
із результатів цього дослідження став дослідницький
проєкт «Розумне житло», організований Скандинавським науково-дослідним інститутом скла, який
вивчав архітектурний потенціал скла з новими інтерактивними елементами, такими як Smart Glass. Крім
того, науково-дослідний інститут почав досліджувати
потенціал скла як хімічного матеріалу та шукати нові,
інноваційні сфери використання скла [14].
Важливою персоною у реновації скляної індустрії
є шведська професорка, художниця та авторка
Зандра Ал (Zandra Ahl). У її доробку дві книги «Fult
och snyggt» («Потворне і прекрасне») видана у 1998
р. та «Svensk smak: myter om den moderna formen»
(«Шведський смак: міф про сучасний дизайн») у 2001

році, написана у співавторстві з Еммою Олсон. У згаданих книгах, авторка критикує шведський дизайн як
надто стриманий та стерильний, а разом з цим опис
шведського дизайну ХХ століття “Менше значить
більше” як “естетику анорексії”. У 2010 р. Ал засновує дослідницьку платформу на базі Університету
мистецтв, ремесел та дизайну Констфак (Konstfack)
у Стокгольмі, де закликає до проведення досліджень
у міждисциплінарному мистецькому контексті. Також
варто звернути увагу на те, що ряд проєктів спрямованих на пошуки нових значень матеріалу проводились у співпраці не лише між нордичними країнами, а
й з іншими європейськими державами. До прикладу,
проєкт “Glass is Tomorrow”(2011-2015 рр.), що об'єднав провідних дизайнерів, художників та виробників
у спільному дослідженні місць, які історично пов'язані зі скло індустрією. А саме: Нови Бор в Чехії,
Нуутаярві у Фінляндії та завод Бода у Швеції. Протягом всього часу, автори створювали прототипи, які
змогли б відобразити історичний контекст кожного
місця та пізніше були продані компаніям-виробникам
для подальшого комерційного поширення [14].
Один з перших кроків у відповідь на занепад індустрії, було відкриття у 2011 р. музею “The Glass
Factory”, на території шведського Kingdom of Crystal
(територіальна частина Швеції, де розташовуються
усі найбільші скловиробництва та студії). Діяльність інституції включає тимчасові та постійні експозиції, проведення освітніх заходів, лекторіїв та
майстер-класів, як для дітей, так і для дорослих.
Муніципалітет Еммабода співпрацював з компанією
“Design House”, яка займається виробництвом та
роздрібною торгівлею предметами дизайну, і з кількома виробниками, задля створення нового центру
шведського виробництва скла. Започаткування музею та майстерні гарячої обробки скла, створило середовище для творчих розробок у цій сфері, завдяки
виставкам, мистецьким резиденціям, міжнародним
проєктам та семінарам, а також через співпрацю з
міждисциплінарними партнерами зі Швеції та з інших
країн. Серед художників, що співпрацюють у цьому
місці, — Фредрік Нільсен (Fredrik Nielsen) і Марія Бенг
Есперсен (Maria Bang Espersen), які кидають виклик
історичним практикам виробництва скла, розширюючи можливості матеріалу. На думку Фредріка, саме
зараз скандинавське скло є вільним як ніколи. Автор
не працює з ескізами та попередніми кресленнями, для нього скло це не просто матеріал, а живий
організм, що може розвиватись. Та не можливо
порушити правила, не знавши їх, тому технічні норми
все ж таки залишаються важливими. “Це те, що
повертає нас до ремесла — якщо ви працюєте зі
склом неправильно, ви не зможете з цього нічого
зробити”, — стверджує автор. Фредрік поважає та
співпрацює з історичними традиціями, але також є
яскравим представником нового покоління склярів,
які реформують застаріле сприйняття скла [18], (Іл.67). Склом часто захоплюються з технічної сторони,
та рідше сприймають як щось більше ніж матеріал,
що є красивим вже сам по собі, з цих причин, рідко
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Іл. 6. Нільсен Ф. "Crystal" 2019. Швеція

Іл. 7. Есперсен М. ‘Curved Line in Bronze'. Швеція

можна зустріти слово “скло” й “концептуальне мистецтво” в одному реченні. Та ми можемо спостерігати за кардинальною зміною речей і пріоритетів серед
митців нового покоління [18].
У Данії центром реновацій та збереження скло індустрії є “Holmegaard Vaerk”, з музеєм скла, гарячим
цехом, дослідницьким центром та виставковими
просторами, відкритий у 2018 році. Він став одним
із провідних осередків і забезпечує платформу
для інновацій та переосмислень у полі скла. Також
важливими інституціями еволюції нордичної школи є бієнале “European Glass Context” на острові
Борнхольм та діяльність відділу скла Королівської
данської академії. У Норвегії, “S 12-Open Access
Studio and Gallery”, заснована у 2011 році художницею Есою Бйорк (Æsa Björk), вже давно є головним
скляним форумом країни. Він пропонує резиденції
для художників, виставки, практикуми, семінари
та курси, а також співпрацює з численними міжнародними партнерами. З нещодавнім переїздом до
міста Берген, «S12» планує диверсифікувати свою
діяльність і зосередитися більше на освітньому
напрямі, навчаючи професійних художників зі скла,
які проживають у Норвегії. Це особливо важливо,
адже в Норвегії, немає жодних вищих навчальних
мистецьких закладів, які пропонують професійну підготовку для художників-склярів так само як і відсутні
можливості роботи зі склом [14].
Ще один яскравий приклад переосмислення та деконструювання усталених норм та методів роботи зі склом
молодим поколінням митців, є феміністична шведська
група “Boom!”, заснована у 2015 році. До її складу входять: Еммі Олофссон (Ammy Olofsson), Ніна Вестман
(Nina Westman), Матильда Кестель (Matilda Kästel),
Еріка Крістоферссон Бредберг (Erika Kristofersson
Bredberg) і Сара Лундквіст (Sara Lundkvist). Група використовує портативну піч, завдяки чому робота зі склом

стає місцем взаємодії, де авторки можуть поділитись
своїми навичками, досвідом і надати комфортний та
приймальний простір для співпраці.
В останні роки, скандинавське скло перебуває
у процесі реформації. Ініціативи від майстрів,
художників, регіональних районів виробництва
й муніципалітетів призвели до створення нової
епохи у розвитку склярства в Скандинавії. Сучасні інституції є центрами теперішніх змін, вони
уособлюють процес переосмислення та реновації
нових канонів, пошуки ширших сенсів й можливостей матеріалу, налаштовують міждисциплінарні й
міжнародні зв'язки. У нордичних країнах діяльність
великих підприємств більше не є основою для сучасних скляних практик, а радше платформою для
міжнародних, експериментальних досліджень та
для проведення міждисциплінарних проєктів. Покоління молодих склярів, зокрема Фредрік Нельсон, Марія Бенг Есперссен, не приймає старих
стандартів, як єдиних правильних, а займається
постійним пошуком нових форм та змістів матеріалу, руйнуючи старі умовності й переконання.
2.2. Варіативність, свобода та концептуальне
підґрунтя творчості нового покоління скандинавських художників-склярів
Домінантним напрямом діяльності скандинавських
митців ХХІ ст. є переосмислення скла як матеріалу, надання йому цінності не лише з технічної
сторони, а також, розгляд й аналіз його концептуальної складової. Відбувається деконструкція та
реновація авторського скла, пошук нових способів
існування та формування ужиткового напряму у
склі. На сцені художнього скандинавського скла,
знаходиться багато нових імен, з яскраво вираженим індивідуальним творчим почерком та власною
мистецькою філософією.
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Іл. 10-11. Ф'єлман Ф."Totem Buddies". 2018. Експоновані на "Stockholm Design week" 2021, Стокгольм, Швеція

Окрім, Фредріка Нельсона та творчої феміністичної
групи “Boom!”, є ряд авторів, які варті не меншої уваги.
До прикладу, вище згадана художниця данського
походження, Марія Бенг Есперсенс. Головна концепція робіт мисткині, формується з ідеї, що усі предмети
володіють власною пластичністю і ніщо не може мати
свого кінцевого визначення, своєї кінцевої форми. Це
не лише формотворчий підхід до роботи, а і висловлення власної думки та позиції — ніколи не потрапляти в
обмежувальні норми та не підкорятись встановленим
ієрархіям [21]. Її роботи зі скла — це гра з можливостями матеріалу та спроба розширити розуміння глядача,
обраного нею середовища. У своїй практиці, вона
використовує нетрадиційні прийоми роботи зі склом.
Есперсенс розробила власний метод видування гарячого скла, використовуючи стиснене повітря замість
власного дихання. Процес може тривати до вибуху виробу, поки скляна оболонка не перетвориться на тонкі
нитки. Її предмети, зроблені з розплавленого скла,
розтягнуті та складені, виглядають м'якими й легкими,
з перламутровими поверхнями, схожими на кондитерські вироби, що приваблюють увагу глядача [8].
Використовуючи звичайні кевларові рукавички, вона
може формувати скло вручну, в останні секунди його
текучості, назавжди вловлюючи невідчутну м'якість тепла, що проявляється у формі та візуальному характері
об'єкта. На запитання чому авторка працює з цим матеріалом, вона відповіла: “Розплавлене гаряче скло володіє майже магічними якостями. Воно рухається так,
як інші матеріали не здатні й, щоб контролювати його,
потрібні роки практики. Матеріал продовжує кидати
виклик мені як майстрині, й під час наших зустрічей,
все ще відкриває мені свої нові сторони” [20].
Фріда Ф'єллман (Frida Fjellman) — багатогранна художниця та дизайнер, яка живе і працює в Стокгольмі.
Черпаючи натхнення в скандинавській екосистемі, й
додаючи до цього біологічні та емоційні компоненти
власного досвіду, Ф'єлман обробляє й об'єднує зібрану інформацію в захоплюючі, фантастичні картини,
створені з майстерним поєднанням різнних матеріалів,

включаючи скло, кераміку, дерево і неон. Представляючи гіперреалістичну флору та фауну, а також її
власні біоморфічні та сюрреалістичні проєкти, інсталяції
авторки є яскравими, ефектними, здатними створити
власне середовище, яке закликає до дослідження
глядача. В основі проєктів Фьельман, лежить явна
відмінність від тонкого мінімалізму, який характеризує
більшість традиційного шведського мистецтва та дизайну. Ф'єлман привернула така тематика, через непокірне бажання взятися за образні дослідження, а саме
дослідження тварин, те, що вважалось умовним “табу”
у мистецькій спільноті, як щось надто стереотипне чи
навіть “вульгарне”. Ф'єллман почала експериментувати зі своїм власним сприйняттям шведської естетики,
привласнюючи та руйнуючи традиційні елементи шведського дизайну та символічну красу, щоб створити
дуже особисті скульптури й інсталяції, які багато в чому
нагадують ландшафт Північної Швеції [11].
Середовище, яке створює Ф'єлман, рясніє флорою
та фауною Швеції, однак кожен елемент виглядає як
гіперверсія самого себе (Іл.10-11). Своїми інсталяціями, авторка викликає у глядача емоційний відклик,
передаючи за допомогою образів, власні емоції та
досвід. Свою творчість вона описує так: “Що викликає наші емоції? Що змушує нас посміхатися і що
тримає нас зацікавленими, коли реальний світ такий
складний? Як наладити контакт? У своїй роботі я
неодноразово звертаю увагу на те, що сприймається
зайвим. Безпосереднє і чутливе. Почуття, яких я і
багато хто соромимося. Предмети, які обеззброюють
або викликають несподівану реакцію. Людина з усім,
що це може означати. Те, що захоплює і заряджає
енергією. Або те, що змушує нас почуватися смиренними перед життям та його творіннями. Мене також
цікавить простір, як громадський, так і приватний.
Що ми вибираємо чи не вибираємо, щоб оточувати
себе. Що прийнято, чи ні, в різних контекстах. Про
наші завчені думки про те, як все має бути. І хто це
вирішив. Частина моєї роботи полягала в тому, щоб
спробувати зробити це видимим, зробити так, щоб

40 ▪ к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪ м а г і с т р і в ▪ 2 0 2 2

глядач усвідомив проблему і таким чином, можливо,
відкрив нові способи мислення для себе” [10].
На противагу Фріді, своєю стриманістю та лаконічністю робіт, відрізняється шведська дизайнерка Каріна
Сет Андерссон (Carina Seth Andersson). У її роботах,
насамперед зі скла та кераміки, використовуються
принципи простоти та функціональності, в результаті
чого, створюються культові твори, непідвладної часу,
якості. Що найважливіше для даного дослідження, так
це те, що авторка є влучним прикладом художниці, яка
розмиває межі між мистецтвом, ремеслом та серійним
виробництвом. Її творчий доробок складається як і зі
студійних авторських об'єктів, так і зі замовлень для
міжнародних виробників. І, якщо, деякі згадані художниці поєднують авторське скло з моделюванням ужиткового, то Каріна чітко спеціалізується на предметному
дизайні (Іл.12-13), [16].
Ханна Хансдоттер (Hannah Hansdotter), використовуючи скло як художню форму вираження, стала одним
із найцікавіших майстрів скла нашого часу серед
скандинавських художників та дизайнерів. Об'єкти авторки стирають межу між художнім образним
склом та ужитковим. Ханну назвали зіркою премії “Elle
Decoration Design Award” у 2018 році, та її роботам
складно надати лише ужиткового призначення, вони
сприймаються радше як абстрактна скульптура, що
може стати яскравим акцентом у просторі. Її біоморфні
вироби виготовляються шляхом вдуванням розплавленого скла в металеву форму, стінки якої, зроблені
у вигляді задуманого орнаменту. Далі скульптуру
залишають приймати будь-яку форму, що створює
завжди непередбачуваний та унікальний результат.
Практика художниці — це пошук взаємозв'язку ремесла та масового виробництва. За допомогою методів
промислового виробництва, Ханна створює художній

Іл. 12. Андерссон К.С “Lava Wish”, 2019.Швеція
Іл. 13. Андерссон К.С “Table Bottle”,2019. Швеція
Іл. 14. Хансдоттер Х. "Tiffany print", 2018. Boda Glasbruk
Іл. 15. Хансдоттер Х. Студія художниці, 2018. Швеція
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неповторний виріб (Іл.14-15), [12]. Слід зазначити, що у
практиці художниці є також ужиткові предмети, спроєктовані та виконані для “The Glass Factory”. А саме,
сет коктейльних склянок, що знову вказує нам на те,
що практика поєднання діяльностей митця в обидвох
сферах, авторського та ужиткового скла, залишається
актуальною традицією серед скандинавських склярів.
Данська художниця Метте Колберг (Mette Colberg)
досліджує функції прозорості, як з фізичної, так і не
матеріальної точки зору. Її цікавить парадоксальність
скла, його присутність та одночасна відсутність,
що наділяє матеріал змогою виходити за рамки й
змінювати перспективу. З прагненням дослідити
концепцію прозорості та сприйняття завдяки скляним лінзам ручної роботи й фотографії, творчість
Колберг транслюється через абстрактні фотографічні та скульптурні композиції. Дуальність скла,
можна сприймати як його суперпозицію. Поняття
суперпозиції відоме з квантової фізики та використовується для опису квантово-механічного явища, коли
частинки можуть існувати в кількох місцях одночасно, коли їх не можна охопити одним поглядом.
Двійкове декодування в нашому погляді, яке передує
як мові, так і письму, є фундаментальним для нашого
індивідуального розуміння візуального. Коли Метте
Колберг досліджує властивості скла, виготовляючи
свої грановані кольорові скляні лінзи, це робиться
саме для того, щоб вплинути на наш погляд і таким
чином дати нам зрозуміти неявне трактування, яке
в ньому лежить. Колберг використовує фотографію
як візуальну відправну точку, яка зосереджується на
нашому баченні простору та матеріальності й відкриває прогалину в інший світ, де сприйняття може бути
витіснене нашим бінарним читанням того, що ми вже
знаємо (Іл.16-17), [24-25].
Описавши творчу практику художниць, є очевидним те, що сучасне скандинавське скло є частиною

надзвичайно різноманітних творчих проявів. Кожен
автор прагне до індивідуальності у візуальному, концептуальному та технічному аспекті. В останній частині дослідження, де описуються художні практики
різних майстринь, особливої уваги варта професійна
діяльність Каріни Сет Андерссон. Її можна назвати
представницею класичної школи, але важливо, що
авторка свідомо та цілеспрямовано працює у сфері
предметного дизайну усе своє життя. Так, можна
назвати її творчість надто «класичною» чи навіть не
актуальною у порівнянні з художнім доробком інших
художників. Та чи буде це коректно?
У кожного зі згаданих авторів є своя концепція
творчості та власна філософія сприйняття матеріалу.
Можна сміливо зробити припущення, що сучасне
скандинавське художнє скло тяжіє до авторського
концептуального напрямку. Така сама тенденцію
спостерігається не лише у країнах Скандинавії, а і
серед міжнародної спільноти склярів різних шкіл.
Варто зазначити, що при даній ситуації, ужиткове
авторське скло все рівно залишається частиною
практики не одного художника із вищезгаданих. З
чого можна зробити висновок, що воно надалі є
актуальним та має свого споживача. Найважливішим
аспектом виробу стала концепція та особистість
того, хто за нею стоїть.
Приклад дизайнерської діяльності Каріни Сет Андерссон, показує, що індивідуальний задум до кожного виробу, його унікальність, особиста філософія
автора, яка стоїть за всім цим та сконцентрованість
на тому, що ти робиш — це лише один із можливих
напрямів, яким може рухатись художник-скляр.
Кожен художник може вибрати той шлях, що є
ближчим йому, найголовніше розуміти що і для чого
він робить. Обмежень як таких не існує, що демонструє нам практика нового покоління скандинавської
школи скла ХХІ століття.

Іл. 16-17. Колберг М. проєкт "SUPERPOSITION", 2020, Копенгаген, Данія.
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РОЗДІЛ ІІІ. Сучасне трактування традиційних
композиційних засад скандинавської школи
скла. Ансамбль ужиткових об'єктів «Мальме»
Історіографічне дослідження та аналіз принципів формування засад північної школи скла став підґрунтям
для концепції дипломної роботи. Вона полягає у створенні таких виробів, які будуть наслідувати традиційні
принципи скандинавської стилістики, але водночас,
відрізнятимуться власною характерною манерою
роботи. Опрацювання інформаційних джерел, лише
підтвердило актуальність предметів ручної роботи та
присутності у них авторського задуму. З цих причин,
для виконання проєкту була обрана гутна технологія, яка являється найбільш давньою й традиційною
у сфері художнього скла. Варто зазначити, що у
локальних теренах ця техніка є дуже рідкісною, та потребує підтримки у її існуванні. Цей фактор дозволяє
створити унікальні об'єкти у яких поєдналися естетичні прийоми скандинавської школи з особливостями
місцевого формотворчого підходу.
У дипломному проєкті вибрано напрямок ужиткового
скла, тому що, тематика є актуальною та представляє інтерес для подальшого професійного розвитку.
Розглянувши різні варіанти спрямування теоретичної
основи праці, було прийняте рішення обрати для
дослідження саме скандинавське ужиткова скло,
зокрема швецьке, як таке, що стало історичним
центром розвитку північної школи. Стилістика, яка
одночасно отримала міжнародне визнання та загальну відомість, та залишається малодослідженою
у локальному контексті. Традиційне нордичне скло
характеризується своєю чистотою ліній та простотою форми, візуальною легкістю та майже повною
відсутністю зайвого декору. При цьому помилково
вважати, що це його єдина правильна сторона, воно
багатогранне та варіативне.
Композиція складається з предметів простих геометричних форм, що є характерною рисою у цьому
напрямі, адже ужитковий об'єкт, незалежно від його
функції, повинен вигідно доповнювати, а не привертати усю увагу в інтер'єрі, слугуючи фокусною
точкою простору. Основа композиції складається з
гармонійного поєднання кола, квадрата, трапеції та
циліндра. Елементи повторюються у різних пропорціях та розмірі, що дозволяє створити цілісну візуальну
картину та надати композиції ритмічності.
Першочергово, процес ескізування розпочався з
пошуку гармонійної взаємодії згаданих геометричних
фігур, їхніх пропорцій й співвідношенням між собою.
Композиційно грамотно об‘єднанні прості фігури,
утворюють складніші, з яких складається ансамбль
(7-9). Під час розробки проєкту, були розглянуті різні
варіанти геометричних поєднань, щоб знайти найбільш вдале рішення. У даній роботі, що представляє
ужиткове авторське скло, використовується базовий
чорний та прозорий колір скла, а як акцент золотисто-медовий. Така гамма зумовлена кольоровою
палітрою природи північних країн, тому вибрані кольори є нейтральні, а як акцент, виступає медовий,
що зумовлено великою увагою до відчуття затишку у

оселі, яке часто досягається завдяки освітленню, що
займає важливе місце у цьому стильовому напрямку. Тому колір хоч і приглушеного тону, але теплого
відтінку, який вигідно виділяється на фоні решти. До
того ж, у скандинавському стилі, акцентами часто
слугують похідні відтінки від основних кольорів, у
нашому випадку, від жовтого.
Важливий нюанс композиції полягає у тому, що у
частини об‘єктів, головні деталі з'єднані між собою
шляхом прогинання одного елементу під форму та
параметри іншого. Це додає роботам додаткової
пластики форми і створює контраст з іншим використаним технічним прийомом в ансамблі, а саме чітким лініям холодної обробки(18-20). Назва дипломної
роботи співзвучна з назвою одного з найбільших
міст Швеції - Мальме.
Базовий принцип скандинавського способу життя
полягає у прагненні перебувати у гармонії з навколишнім середовищем. Один із способів цього досягнути, облаштувати власний простір тими предметами,
для яких є характерна якість та довговічність, жити
невимушено, позбавившись зайвого споживацтва.
Ужиткові об'єкти, які є характерними своєю лаконічною формою, позбавленні зайвої візуальної напруженості, залишаються речима актуальними протягом
років та якісно доповнюють будь-який простір. Вони
не створюють зайвого візуального шуму, та водночас, надають йому своєї індивідуальності.
ВИСНОВКИ
Першочерговим аспектом у роботі над даним дослідженням було проведення збору та подальший
аналіз історіографічних, літературних і візуальних
джерел, на тему історії формування скандинавської
школи скла ХХ століття. Під час цього процесу, свідомо був зроблений акцент на розвитку шведського
напряму у скандинавській школі склярства, зокрема
через історичну значущість підприємств Orrefors та
Kosta Boda. Варто зазначити, що шведське скло займало лідерську позицію серед інших північних країн
та слугувало для них зразком. В україномовному
просторі відсутні вузькопрофільні публікації на дану
тему. Джерельною базою для дослідження стали
іноземні видання, статті та безпосередньо інтерв'ю з
митцями, що лише підвищує актуальність вибраного
спрямування наукового реферату.
На початку ХХ століття, шведське скло наслідує
зразкам британського та континентального походження, у нього відсутня власна художня стилістика,
за що воно і критикується. Переломним моментом,
стає започаткування співпраці великих заводів з
художниками та дизайнерами. Першими такими
підприємствами виступають шведські Оррефорс
та Коста Бода. Індустріалізація в північних країнах
відбувалась не настільки стрімко як в інших частинах
Європи, що надало можливість створити такий творчий підхід, що вдало поєднував ремісничі традиції з
новаторством механізації виробничого процесу.
Характерною рисою діяльності шведських художників, було поєднання виготовлення авторського
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й ужиткового скла. Багатьом це дозволяло вести
творчу практику одночасно з комерційною. Кожне
десятиліття мало свої особливості та тенденції. Митці
шукали нову пластику форми, кольори, експериментували з технікою та новими матеріалами. Та
поруч з новаторами, завжди залишались митці, які
дотримувались традиційних методів. Часто ужиткове
скло було більш мінімалістичне, лаконічне та орієнтувалось на функційну складову. Авторське ужиткове
скло, дозволяло шведським виробництвам залишатись конкурентоспроможними на ринку, де появлялось все більше дешевої продукції.
Чітке формування такого стильового напрямку,
яке заведено називати традиційно «скандинавським», вже тоді достатня кількість художників не
боялась експериментів з матеріалом і не обмежувала себе у творчій практиці. Також варто звернути увагу на те, що був ряд митців, які не бажали
бути обмеженими діяльністю великих підприємств,
тому вони прийняли рішення приєднатись до студійного руху скла. Незмінною залишалась, лише
технічна досконалість виробів, тоді як їхня творча
складова була варіативною.
Очевидно, що така провірена роками досконалість
творів, сформувала нову плеяду митців, які перейняли технічні навички роботи зі склом, та переосмислили його концептуальну складову. Окремим
аспектом започаткуванню цього процесу, є криза
у сфері виробництва скла ХХІ століття, що спровокувала потребу у нових дослідженнях, створенню
сучасних інституцій та пошуку міждисциплінарного
значення скла як матеріалу. Процес, який спонукав об‘єднатись усі північні країни один з одним
й з міжнародними партнерами, щоб спробувати
зрозуміти, як буде виглядати цей новий напрям у
розвитку художнього скла.
Для сучасних художників та дизайнерів найголовніше
є індивідуальність й концептуальна складова їхньої
творчого доробку. Ремесло залишається тим, що
вони поважають і що використовують у своїй практиці, та це лише один з аспектів їхніх робіт.
Важливо відзначити, що професійна діяльність предметної дизайнерки Каріни Сет Андерссон, адже вона
наочно ілюструє як можна стерти межі між ремеслом, мистецтвом та виготовленням серійного комерційного продукту. Авторка створює об'єкти лаконічного характеру, що покликані стати позачасовими.
Цей підхід може критикуватись як вже неактуальний,
та це не так, адже Андерссон залишається однією
з найвідоміших шведських дизайнерів. Творчість
авторки підтвердила актуальність та обґрунтованість
практичної частини проєкту, в якому закладено
створити такі об‘єкти, які стануть універсальними та
матимуть свій унікальний рукотворний характер. У
якому поєднався вплив традиційних формотворчих
методів скандинавської школи з особливостями роботи з матеріалом української школи склярства.
Ансамбль ужиткових об'єктів «Мальме» став логічним продовженням проведеної дослідницької роботи, зробивши дипломну роботу цілісним проєктом.

Ознайомлення з історичною частиною розвитку
естетичних засад скандинавської школи ХХ століття та з професійною діяльністю сучасних митців і
дизайнерів, підтвердив, що лаконічні та стримані
своїм візуальним характером об'єкти, залишаються
актуальними і до сьогодні.
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Роман Прокоп'як
Проєктування ужиткових об’єктів у школі
«Баугауз»: особливості формотворення

У сучасному світі проєктування ужиткових об’єктів
має в основі використання комбінацій мистецтва і
науки для створення нового чи удосконалення вже
наявного продукту. Роль художника, що проєктує
ужиткові вироби – у створенні й виконанні проєктних
рішень з проблемою форми, та зручності у використанні, у вмінні поєднати естетику матеріалу та
комфорт у повсякденному застосуванні.
Проєктування ужиткових об’єктів гармонійно поєднує два напрямки, зокрема, корисний (функціональний) і красивий (естетичний), принцип «форма слідує
за функцією». Тобто, кожна річ, чи кожен об’єкт,
спроектовані художником, мають найповніше відповідати своєму призначенню, бути зручними, легкими
в користуванні та водночас красивими, приносити
естетичне задоволення. Принцип «форма слідує за
функцією» чітко прочитується у філософії школи
Bauhaus (дал. Баугауз).

В умовах прискорених соціокультурних змін та
безперервного розвитку технологій та виробництва,
професійні завдання спеціалістів у галузі архітектури
та дизайну стають дедалі складнішими. Багато шкіл
дизайну в світі базуються саме на освітніх концепціях Баугауз, які зробили вагомий внесок у розвиток
дизайнерської освіти, випереджаючи практику. Що,
у свою чергу, потребує не лише продуктивного, а й
творчого підходу, тому звернення до педагогічного досвіду Баугаузу, вивчення його особливостей,
методів та структури навчально-виховного процесу,
є надзвичайно актуальним сьогодні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, пов’язані з художньо-конструкторським формоутворенням, методологіями викладання, залишаються актуальним предметом досліджень багатьох
вчених. Головним чином, вони привертають увагу
фахівців в галузях архітектури, дизайну та декора-
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тивно-прикладного мистецтва. У своїй праці «Поширення ідей Баугаузу та їх вплив на розвиток світової
дизайн-освіти» дослідник В. Тягур розглядає сутність
естетичного процесу та визначає його місце в
структурі людського буття. С. Шумега у своїй роботі
«Історія зародження та розвитку дизайну» зосередив
свою увагу на факторах формоутворення промислових виробів. Питання технології художньо-конструкторського формотворення у своїх працях досліджували також Т. Мальдонадо, І. Герасименко,
О. Зеленюк та ін. Проте, не зустрічаються дослідження впливу принципів формотворення школи
Баугауз на сучасне проєктування ужиткових об’єктів.
Мета дослідження: проаналізувати та виокремити
особливості формотворення ужиткових об’єктів в
школі Баугауз.
Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: дослідити основні методики навчання та принципи
формотворення в школі Баугауз; проаналізувати
твори художників-проєктувальників, випускників та
викладачів даної школи; дослідити внесок школи
дизайну в розвиток уявлень про формоутворення та
методології його використання; провести паралелі
щодо проєктування форми предметів в Баугаузі і
ужиткових предметів сучасних митців; на основі зібраної та дослідженої інформації, історичної та наукової
бази спроєктувати колекцію авторського посуду.
Об’єктом дослідження є діяльність художників
школи Баугауз, принципи формотворення, та методології викладання.
Предметом дослідження є твори сучасного
ужиткового формотворення та відображення у них
впливу принципів формотворення школи Баугауз.
РОЗДІЛ І. Основні методики навчання та принципи формотворення в школі Баугауз
Простір, у якому ми живемо, наповнений предметами різноманітного призначення. Усі вони утворюють
предметне середовище. Людина цілеспрямовано
формує предметний простір залежно від своєї мети,
бажань та уявлень, а одним із основних засобів такої
цілеспрямованої трансформації в сучасну епоху є
дизайн. Дизайн стосується всіх сфер нашого буття:
одягу, оселі, архітектури, промислових виробів,
меблів, автомобілів, книжок, реклами, озеленення
ландшафтів, вулиць і т. д.
Ужиткове мистецтво має глибоке історичне коріння,
але остаточно напрямок предметного дизайну почав
формуватися тільки в XX столітті. Багато дослідників
сходиться на тому, що точкою відліку для зародження та становлення предметного дизайну є ті
часи, коли речі стали виготовляти на верстатах, а не
вручну. Як наслідок, предмети ужитку стали втрачати свої індивідуальні риси. Тому деякі люди почали
серйозно побоюватися, що поява таких предметів в
побуті негативно позначиться на внутрішній гармонії
людини [11, 33].
Розглядаючи історію художніх стилів, можна побачити явища порушення принципу «форма слідує
за функцією». Беручи до уваги часові рамки давніх

періодів, стає зрозумілим, що дослідити прояви
даної проблеми у достатньому об’ємі важко за умов
відсутності збереження більшої кількості предметів тих періодів. Але, використовуючи дослідження
істориків, викладених у книгах, все ж таки можливо
прослідкувати приклади вирішення даної проблеми.
Принцип «форма слідує за функцією» чітко прочитується у філософії школи Баугауз. В той час, в образотворчому мистецтві почали виникати нові художні
течії та напрямки, які по суті виявили принципові
творчі відмінності від класичних академічних традицій. Під впливом активного розвитку виробництва,
науки і техніки сформувалися докорінні зміни художніх напрямів, тенденцій та дизайнерських чинників.
На початку XX ст. виникли принципово нові школи
для підготовки художників, дизайнерів і архітекторів.
У Німеччині, у місті Веймар, Вальтер Гропіус заснував Вищу школу архітектури та дизайну (іл, 1), що
базувалась на основі злиття «Hochschule für Bildende
Künste» (традиційна академічна спрямованість) із
«Staatliche Bauhochschule» [1, 28].
Баугауз - вища школа будівництва і конструювання, вона почала свою роботу 25-го квітня 1919 р. в
німецькому місті Веймар (іл.1). Дослівно «Bauhaus»
перекладається з німецької як «будинок будівництва».
Вілл Гомперц у книзі описує витоки формування Баугаузу. У кінці ХІХ століття деяких людей почала жахати
індустріальна революція, британський історик мистецтва Джон Раскін вважав, що вона втілює ненависть
до сучасної цивілізації, а особливості середньовічного
стилю заслуговують на увагу. Філософи вірили у
мистецтво для всіх, яке принесе процвітання та більш
комфортні умови для працівників, тож цей заклик ще
не раз лунатиме у ХХ столітті [16, 118.].
Герр Мутезіус у Німеччині захопився ідеями руху
«Мистецтво і ремесло» та вирішив адаптувати їх до
промислових масштабів. Так у 1907 році була заснована спілка Воркбунд, що об’єднала архітекторів та
митців. Воркбунд мав на меті покращити споживацький смак і допомогти просувати праці ремісників.
Головною заявою стало показати внутрішню сутність
продукції через зовнішній вигляд, почали будувати
хмарочоси, проектувати нові конструкції. Саме у
руслі Вокбунду і сформувалася творчість архітектора
Вальтера Ґропіуса, який згодом став засновником
Баугаузу. Працюючи у Воркбунді, він усвідомив потенціал мистецтва і ремесел та їх позитивний вплив
на настрій людей та фінансове життя країни. Тож він
вирішив створити навчальний заклад з ліберальною
програмою, де б жінки та чоловіки навчалися разом,
а головною метою було б сформувати цілісність
митця та його особистості. Вальтер Ґропіус приїхав
у місто Веймар, де очолив два освітні інститути і оголосив це об’єднаним «Державним будівним домом у
Веймарі». Це був 1919 р. і на світ з’явився Баугауз.
Вальтер Ґропіус оголосив свої основні принципи:
– цей заклад стане головним місцем художньої освіти із використанням сучасних ідей;
– він поєднуватиме теоретичний курс академії мистецтв
і практичну програму школи прикладних мистецтв;
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фактором Й. Іттен у своїх заняттях вважав емоційно-чуттєве виховання, уміння контролювати себе
та свою творчу енергію. У своїх завданнях Й. Іттен
часто використовував базові засоби створення композиції, такі як контраст, статика і динаміка, колірні
поєднання, масштаб, ритм. Окремий цикл завдань
був направлений на роботу з основною тріадою
кольорів – червоного, жовтого, синього та базовими
геометричними фігурами [4, 11] (іл. 2).
В межах програми свого курсу формотворення, ним
були розроблені наступні методичні принципи, пов'язані з проблематикою форми та формотворення:
1. Дослідження властивостей базових геометричних
фігур – кола, трикутника, квадрата;
2. Створення композицій, що складаються з геометричних фігур (завдання на пропорції, ритми,
контрасти і т. п.);
3. Моделювання простих геометричних тіл (кулі,
піраміди, куба) з глини (такий тип завдань вперше
введений в навчальну практику);
4. Пошук різних комбінаторних поєднань даних тіл
[5, 21].
Отже, дослідивши основні методики навчання та
принципи формотворення в школі Баугауз, можемо
зазначити, що весь період існування школи базовим
і обов’язковим курсом для всіх спеціальностей був
формотворчий курс, розроблений Й. Іттеном, головний акцент в якому було питання формоутворення.
Можна дійти висновку, що діячі Баугаузу зробили
вагомий внесок в розвиток уявлень про формоутворення та методології його використання.

Іл. 1. Будівля школи Баугауз у Веймарі, Німеччина

– буде забезпечена ґрунтовна освіта обдарованих
студентів [1, 73].
Основним завданням цієї школи був пошук функціональної форми. Таким чином, утворився стиль
Баугаузу – основи промислового проектування,
де поєднувалися форма і зміст. Своєю творчою
діяльністю Баугауз стверджував, що теорія дизайну
є принципом і концепцією для створення промислових і непромислових речей, вона готує підґрунтя для
вищої школи, яка досягне значного рівня в галузях
всіх напрямів дизайну. Тому, головним завданням
Баугауза Гропіус вважав єдності різних напрямів
мистецтва, він прагнув до об'єднання: «Немає такої
професії як художник… митець – лишень натхненний
ремісник. Тож давайте зруйнуємо бар’єр зарозумілості між ремісниками і художниками! Давайте разом
зведемо будівлю майбутнього. Вона поєднає архітектуру, скульптуру та живопис в єдину форму.» [1, 43].
Вальтер вважав, що головною метою принципів
конструювання є не формальне використання стилістичних прийомів, а гармонізація людини і природи
у внутрішній художній культурі, що пропонує цілісне
осягнення об’єктивного світу та взаємозв’язку його
частин. Основою навчання в Баугаузі була ідея синтезу різних мистецтв, що, на думку В. Гропіуса, дало
змогу комплексно підійти до теми нового будівництва, удосконалити виробництво та досягти суспільного прогресу застосування.
Баугауз формував революційне мислення у співвід-

ношеннях форми – функції. Представники школи сформували унікальний метод «абстрактного
композиційного моделювання», появу якого асоціюють з відправною точкою розвитку конструювання
ужиткових об’єктів. За роки функціонування в школі
(1919-1933) було сформовано інноваційну систему
мистецької освіти.
В. Гропіус запросив викладати в школі представників міжнародного авангарду з якими започаткував
основні засади навчання. Кожен з них керувався
власним теоретичним і практичним досвідом, своїми
уявленнями про те, як і чому слід навчати сучасних
художників. Це призвело до того, що педагогіка
Баугаузу стала спиратися на нову художню мову
авангардного мистецтва і цим збільшила сферу його
застосування [1, 63].
Викладачами Баугаузу, які розробляли проблеми
формоутворення в різні роки, були Й. Іттен, В. Кандинський, П. Мондріан, Л. Мохой-Надь, Й. Альберс,
О. Шлеммер.
Й. Іттен, швейцарський художник експресіоніст,
дизайнер, письменник і теоретик, розробив для Баугаузу шестимісячний обов’язковий для всіх студентів
першого семестру навчання формотворчий курс,
який пізніше отримав назву «проповідницький курс»
[5, с. 64]. Метою його було вивільнення творчого
потенціалу студента, опанування основними принципами формоутворення, законами форми та кольору,
новим баченням навколишнього світу. Основним
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РОЗДІЛ ІІ. Вплив школи Баугауз на розвиток
сучасного ужиткового формотворення
Основні зусилля В.Гропіуса в Баугаузі були спрямовані на формування універсальних принципів
формоутворення, які були єдині для архітектури та
дизайну, на розробку нових методів викладання, що
були спрямовані на розвиток уміння розв’язувати
завдання, не дивлячись на стереотипи, на загальноприйняте і звичайне.
Внаслідок цього ним була запропонована власна
система принципів проєктування. Вальтер зважав
на те, що якість промислового виробу визначається
його орієнтацією на призначення (функціональність),
надійність (конструктивність), композицію (естетичність), економіку (економічна виправданість) і людину
(соціальність, ергономічність) [1, 83].
Значний вплив на проєктування в Баугаузі мав Людвіг
Міс ван дер Рое, він був призначений директором
школи у 1930 році. На відміну від ідей, що рухали Гропіуса, Рое прагнув до поетичного розкриття вищого
сенсу життя через гармонійну досконалість форми,
що створена засобами сучасної техніки [18, 73].
Він зосередив увагу у викладанні на проблемах формального характеру й орієнтував його на завдання
конструювання в суто професійних аспектах. Саме
увага до професійного аспекту дизайну, його методології та формальним основам є найважливішим
внеском Рое в розвиток формоутворення.
Одним з найпопулярніших виробів Рое є колекція
меблів « Barcelona», завдяки своїй формі вони є
надзвичайно зручними і візуально привабливими

Іл. 2. Теорія поєднання кольорів, спектральне коло Й. Іттена
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(іл.3). Крісло цієї колекції й до сьогодні має шалену
популярність в елітному суспільстві. “Крісло дуже
складний предмет. Всі, хто коли-небудь намагався
зробити крісло, знають це. Існують нескінченні можливості і безліч складнощів – крісло має бути легким,
міцним і зручним. Побудувати хмарочос мало не простіше, ніж зробити крісло.” – Людвіг, 1930 [18, 43].
При розробці крісел «Barcelona», перед Людвігом
стояло завдання зробити не просто меблі, а показати їхню солідність, дорожнечу і елегантність. Йому
ні в якому разі не можна було зробити ще один
рядовий стілець, адже ярмарок мистецтв відвідували не тільки знаменитості, а й королівські особи.
У підсумку, створені ним крісла послужили троном
для короля і королеви Іспанії, адже в будівлі на той
момент більше не було меблів.
Досліджуючи принципи формоутворення, слід
детальніше розглянути вклад одного з викладачів
школи Баугауз, який розробляв проблеми формоутворення. Це Л. Могой-Надь, саме він був іншим
викладачем згаданого вище курсу, розробленого
швейцарським художником Й.Іттеном. Даний курс
став важливим внеском в розвиток проєктування
ужиткових об’єктів.
Л. Могой-Надь вважав, що в основі формотворчих процесів лежить принцип досягнення художньої виразності на основі вивчення властивостей
і законів простору, як головного формотворчого

фактора. «Головний засіб формоутворення завжди
лише сам простір, і тільки виходячи з його законів
формоутворення може бути успішним», – говорив
Л. Могой-Надь (іл.4). Другорядну роль він надавав
факторам функціоналізму та раціоналізму [13, 23].
В процесі навчання, Л. Могой-Надь велику увагу
приділяв моделюванню форми на основі трьох принципів: взаємодії форми одна з іншою, зв’язку форм
як негативу та позитиву і збереження цілісності при
трансформації в межах базової геометричної форми.
Використовуючи вище зазначені принципи формотворення, Л. Могой-Надь розвивав в студентах
концептуальне бачення цілісного художнього образу
в неопрацьованому матеріалі. Це сприяло, на його
думку, формуванню відчуття матеріальних якостей
форми. Можна навести приклад, що зображає дані
положення: на горизонтальну пластину з безбарвного скла прикріплений вантаж чорного кольору, у
глядача створюється візуальне відчуття динамічної
нестійкості, неможливості утримування візуально
тяжкого вантажу тонкою і тендітною пластиною.
Після того, як Л. Могой-Надь залишив Баугауз, до
закриття школи проповідницьким курсом керував
Д.Альберс. Свій курс він називав «практичним формоутворенням», де намагався об’єднати прийоми та
принципи своїх попередників.
Досліджуючи питання формоутворення в проектуванні ужиткових об’єктів, Д. Альберс особливої уваги

Іл. 3. Людвіга Міс ван дер Рое, крісло «Barcelona», 1929 р.
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приділяв фактору економічності, який проявлявся в
органічному взаємозв’язку формотворчих прийомів
з конструкцією виробу та характеристиками використаних матеріалів. При обробці матеріалів відходів
повинно було бути мінімально.
Заняття Д. Альберса в значній мірі доповнювалися
практичною роботою в майстернях, де учні досліджували можливості матеріалів в співвідношенні:
1. розмірів (простір – об’єм, площина, лінія, точка);
2. руху (статика – динаміка);
3. маси (пропорції – ритм збільшення – зменшення);
4. енергії (позитивна – активна, негативна – пасивна);
5. виразності (колір, світлотінь, матерія) [8,73].
Одним з найпопулярніших виробів ужиткового значення Д.Альберса є набір столів (іл.5). У 1926-1927 р. він
створив унікальний формат гарнітура для приватної
квартири своїх друзів. Столи, які поміщаються один в
одного, стали втіленням простоти, функціональності
та пристрасті до кольору. В основному відомий своїми
геометричними картинами, Альберс переклав цю
теорію точності та кольору на третій вимір. Столи були
виготовлені з масивної дубової рами та вкриті склом
завтовшки 4 мм. Скляні стільниці, в порядку зменшення розміру, виготовлені в ретро-палітрі блідо-зеленого,
жовтого, помаранчевого та синього кольорів. Лише у
2004 році німецька меблева компанія Vitra поставила
дизайн Albers у виробництво. Nesting Tables також
представлені в колекції МоМА Design Store.

Одним з основоположників принципів формотворення в проєктуванні ужиткових об’єктів вважають
Петера Беренса, це найкраще підтверджує той факт,
що в його архітектурному бюро в Берліні розпочинали кар’єру майбутні зірки Баугаузу – Людвіг Міс
ван дер Рое, Вальтер Гропіус та Ле Корбюзбє, де він
проповідував їм основні принципи в проєктуванні.
Беренс проєктував в широкому спектрі ужиткові
предмети, серед яких: посуд (набори бокалів, чайники), годинник, вентилятори і т.д (іл.6). Створений ним
цікавої форми геометричний восьмигранний електричний чайник зі сферичним завершенням нагадує
своїми класичними пропорціями купол флорентійського собору Браманте (іл.7). Саме ця восьмигранна форма та дві моделі краплеподібної форми з
круглим та овальним дном здійснили справжній переворот у естетичних поглядах на ужиткові об'єкти.
На цих трьох моделях Беренс створює цілу програму
серійного виробництва чайників, у якій використовує
нові прийоми варіювання об’ємів, елементів геометричної форми, матеріалів і обробки.
Після того, як школу Баугауз було офіційно закрито, її
майстри роз'їхалися по всьому світу. Деякі представники залишилися у Німеччині та сформували Ульмську школу. Її очолив Макс Білл, який вирішив зберегти ідею Гропіуса про синтез мистецтва та техніки.
Учні, що мігрували, і викладачі розвивали ідеї Баугауза в різних країнах від Америки до Англії. Наприклад,

Іл. 4. Л. Могой-Надь, об’ємно просторова
композиція, 1921 р.

Іл. 5. Д. Альберс, набір з п’яти столів, 1927 р.
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Іл. 6. Петер Беренс, набір склянок, 1902 р.

в Америці завдяки переїзду більшості майстрів Баугаузу, виник міжнародний стиль, а в Італії принципи
цього стилю стали основою раціоналізму. Швейцарська школа взяла дуже багато щодо типографіки та
комунікативного дизайну.
У сучасних інтер'єрах, що тісно пов’язані з предметним конструюванням, збереглися традиції Баугаузу:
це і скандинавський дизайн, і стиль лофту, і строгий
популярний стиль «Брауна».
Питання, пов’язані з художньо-конструкторським
формоутворенням та проєтуванням ужиткових
об’єктів є актуальними в предметному дизайні
сьогодні, а вклад та досвід школи Баугауз важко
переоцінити. Це доводить нам той факт, що й зараз
книги, написані викладачами цієї школи, широко
використовуються у навчанні студентів різними мистецькими вузами.
Яскравим прикладом цьому є підручники Йоганнеса
Іттена - «Наука дизайну та форми: Вступний курс,
який я викладав у Баугаузі та інших школах » та
"Мистецтво кольору. Суб’єктивний досвід і об’єктивне пізнання як шлях до мистецтва" (іл.8).
«Кожне заняття неповторне в ті найцінніші миті, коли
вдається зачепити найпотаємніші струни того чи
іншого учня, запалити їхнє внутрішнє духовне світло.
Візуальний доробок мого життя видається мені
набагато біднішим у порівнянні з тим, що відбувалося
на моїх заняттях. Інтонацію, ритм, послідовність слів,
час і місце, духовний світ учнів та всі інші чинники,
що формували живу атмосферу занять, годі повторити. Та саме це невідтворюване якраз і сприяє
креативній праці. » [ 5, 3]. Ця цитата вступу Йоганнеса Іттена до однієї з написаним них книг на основі
навчального курсу виразно розкриває його бачення
навчання, ролі студента і викладача, а також його

Іл. 7. Петер Беренс, електричний чайник, 1909 р.

пієтет перед творчою атмосферою школи. Це і є дух
Баугаузу, що започаткував велику хвилю мистецького пошуку й творчості, які залишаються актуальними
сьогодні та залишається одним із найяскравіших і
найвпізнаваніших явищ в історії дизайну.
Зараз книги Йоганнеса Іттена перекладені багатьма
мовами, в тому числі, є книги й в українському перекладі, що доводить актуальність досліджених питань
форми та кольору у конструюванні предметів сьогодні.
Наступним аспектом, що доводить нам значний
вплив творчого доробку школи Баугауз на сучасне
конструювання, та формотворення виробів, окрім
книг та теоретичних досліджень, є безпосередньо
самі проєкти. Вироби митців, викладачів та випускників школи елегантні своєю простотою та функціональністю. Саме тому, безліч з них зараз ввійшли
у масове виробництво і користуються популярністю
сьогодні як покупців, так і художників в якості джерела натхнення. Сьогодні вироби середини минулого століття повернулися в стиль, і безліч сучасних
дизайнерів застосовують естетику виробів до своїх
найновіших творінь. Існує величезний ринок оригінальних творів та копій.
Серед таких виробів є обідній стіл – Tulip (тюльпан)
Саарінена Ееро, який був створений у 60-х роках ХХ
століття. Створений в матеріалі стіл разом з іменем
свого творця Ееро Саарінен за короткий час стали
культовими й до сьогоднішнього дня вважаються
зразком класики (іл.8).
Цей стіл став реалізацією ідей вже визнаного на той
час фінського дизайнера й втілив у собі простоту,
плавність й чіткість ліній та ергономічність. Основна задумка Саарінена була у тому, щоб звільнити
якомога більше простору й використовувати при
виготовленні меблів менше деталей. Так з`явився
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Іл. 8. Саарінен Ееро, обідній стіл «Tulip»

Іл. 9. Стілець Марта Стема, 1980 р.

лаконічний обідній стіл, основа якого — одна ніжка
по центру. Форма меблів нагадує тюльпан, в основі
якого одна ніжка по центру. Це пояснюється тим, що
майстер мав на меті втілити у своєму виробі квіткові
мотиви. Продуманість конструкції столу та наближеність до природи були високо оцінені користувачами
виробу по всьому світу. Відзначили роботу Саарінена
й критики: дизайн цього столу став надзвичайно
впізнаваним, настільки що заслужено отримав місце
в нью-йоркському Музеї сучасного мистецтва. На
сьогодні існує безліч копій даного столу, різних модифікацій, що активно продаються сьогодні.
Ще одним із культових виробів школи Баугауз, який
дав поштовх для творчості не одного покоління
дизайнерів є стілець Марта Стама. Даний стілець
немає задніх ніжок, проте він є стійким та надійним,
завдяки вигнутим переднім ніжкам з газових труб.
Перший прототип цього виробу з плоским сидінням
мав чіткий кубічний контур, а завдяки прозорим ніжкам створювалося враження, що людина яка сидить
«висить» у повітрі (іл.9). Конструкція чудово втілювала естетику Баугаузу, формотворчість якої прагнула
чітких конструктивних ліній. Виріб Марта Стама і досі
користується популярністю, такі стільці зараз можна
зустріти у багатьох офісах чи кафе.
В наш час популярним є скляний прозорий посуд,
коли мова йде про чайні сервізи. Для прикладу,
зараз є безліч чайних сервізів сучасних виробників,
зокрема Teaboom. Але переглядаючи творчу спадщину Баугауз, розуміємо, що такого типу посуд теж
прийшов до нас із даної школи дизайну.
Скляні сервізи створював Вильгельм Вагенфельд
(іл.10). Його скляний чайник приємно тримати в
руках: він не тільки чудовий, але і по-справжньому зручний. У цьому чайнику, як і в багатьох інших

побутових предметах, Вагенфельд досконало
поєднав естетичність і функціональність. Прозорий
посуд настільки сподобався іншим дизайнерам, що ті
стали повторювати його на свій лад. Зараз у багатьох кав'ярнях використовують скляні чайники, щоб
відвідувачі могли спостерігати за процесом заварювання напою через прозорі стінки.
Ще одним твором того часу, який зробив вагомий
внесок у творчість дизайнерів сьогодні, є чайник,
розроблений Наумом Слуцьким, ювеліром та промисловим дизайнером. Чайник підтвердив маніфест
Баугаузу: дизайн не має потреби в надмірному декорі
форми. Красу потрібно знаходити власне у самій
формі. Ця краса досі відчувається у шедеврах Alessi
(італійський виробник посуду), Bodum (швейцарський
виробник посуду), чи нової чайної лінії Тома Діксона.
Том Діксон – британський художник-проєктувальник, він нещодавно запропонував свою нову колекцію посуду – чайний сервіз «Form Tea Set». Вона
нараховувала шість предметів – заварювальний
чайник, високий глечик, молочник, цукорницю, посуд
для чайних пакетиків та тацю – усі предмети набору
виготовлені з латуні із золотим напиленням. Вигляд
предметів колекції чітко відображає дух формотворення школи Баугауз (іл.11). «Цей сервіз є переосмисленням старовинних технік роботи з металом
та своєрідним кроком до відродження британської
традиції післяобіднього чаювання», – так коментував
Діксон свій проєкт.
Формотворення в Баугаузі відзначається своєю
логічністю, експресією та елітарністю, саме завдяки
цьому школа має стільки прихильників серед митців,
вони вважають її символом класичного модернізму.
На честь сторіччя школи, яке відмічали в усьому
світі деякі компанії випустили колекції посуду в стилі
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формотворення Баугаузу. Для прикладу одна з таких
колекцій – «Dejeuner Tea Set», це серія чайних сервізів створена двома німецькими компаніями в Берліні
(королівська порцелянова мануфактура «KPM Berlin»
і бренд аксесуарів «Lutz Morris»). Колекція була натхненна архітектурними малюнками Міс ван дер Рое,
який був третім директором школи Баугауз [10, 53].
Ще одним набором посуду в естетиці Баугаузу є колекція «DesignK», спроєктована південнокорейським
дизайнером Бен Хун Чоєм (іл.12). У формах об’єктів
набору чітко прочитується поєднання притаманне
стилю школи функціональності, що визначає стиль
предмета, та естетичної привабливості, яка не може
існувати без користі. Самі чашки, блюдця та чайничок чітких геометричних форм. Кольори присутні
в наборі теж характерні стилю Баугауз: білі, чорні,
бежеві та сірі відтінки з акцентуючими червоними та
синіми кольорами.

Іл. 10. Вільгельм Вагенфельд, Скляний чайний сервіз
Іл. 11. Том Діксон, чайний сервіз «Form Tea Set»
Іл. 12. Бен Хун Чой, Набір посуду «DesignK

РОЗДІЛ ІІІ. Образно-пластичне рішення в
авторському проєкті модульних ужиткових
об’єктів «v.004»
Розглянувши посуд як звичайну побутову річ, ми
розуміємо, що він займає у житті важливу роль,
створюючи передумови для можливості існування.
Користуючись посудом, ми робимо крок уперед у
розвитку людства, адже глянувши на багато сотень
років у минуле, ми побачимо, що первісні люди для
створення комфорту при вживанні їжі користувалися
різними засобами, які заміняли їм посуд. Підручними
засобами їм слугували великі листки різних рослин,
кора дерев чи камені. Але досі в деяких племенах
користуються такими ж предметами через брак
гідного посуду.
У сучасному світі проєктування будь-яких предметів
ужитку, зокрема посуду, має в основі використання
комбінацій мистецтва і науки для створення нового
чи удосконалення вже наявного продукту. Роль художника, що проєктує ужиткові об’єкти – у створенні
й виконанні проєктних рішень з проблемою форми,
та зручності у використанні, у вмінні поєднати естетику матеріалу та комфорт у повсякденному застосуванні [5, 215].
Конструювання посуду, як будь-яких інших ужиткових предметів має два напрямки, зокрема корисний
(функціональне) і красивий (естетичний), принцип
«форма слідує за функцією». Тобто кожна річ, кожен
об’єкт, спроектовані художником, мають найповніше
відповідати своєму призначенню, бути зручними,
легкими в користуванні та водночас красивими,
приносити естетичне задоволення.
Проєкт модульних ужиткових об’єктів «v.004» (іл.13)
- це проєкт четвертої версії набору дизайнерських
флаконів автора, який виник шляхом аналізу трьох
попередніх робіт («001», «v.002», «v.003»), та пошуком
нових дизайнерських вирішень.
Дана колекція посуду є універсальною і може використовуватись у широкому спектрі призначень. Флакони даної серії призначені для широкого застосування
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у побуті, відповідно до потреб, наприклад, для зберігання різного роду спецій та олій чи оцту, також їх можна
використовувати у ролі підсвічників. Завдяки характеру
форм та своїй модульності, набір флаконів може бути
об’єктом інтер’єру закладів харчування, кафе та ресторанів, підкреслюючи їхній стиль та концепцію.
Перший етап в роботі над проєктом «v.004» є підготовчим. Даний етап потребує активного творчого
пошуку, вдумливого та ретельного аналізу подібного
роду робіт дизайнерів, сучасного та минулого і разом
з цим детального, кількісного та якісного вивчення теоретичного й ілюстративного матеріалу. Роль
джерела натхнення для дизайнера скляних виробів (в
даному випадку скляних модульних об’єктів) можуть
виконувати природні мотиви, елементи архітектурних
споруд, твори живопису, роботи інших митців, дизайнерів, стилі, напрямки в мистецтві [10, 53].
На цьому етапі було досліджено посуд різних брендів
та виробників, характер форми кожного окремого
елементу посуду відповідно за їх призначенням. Найбільшу увагу було виділено ознайомленню з принципами формоутворення в дизайні школи Баугауз, історією
розвитку предметного конструювання та роботами
митців, викладачів та випускників цієї школи.
Етапи формування ідеї модульних ужиткових об’єктів
обумовлені процесом ескізування. Цей етап є наступним після дослідження подібних робіт дизайнерів і
є засобом швидкої фіксації виникаючих в уяві ідей.
Процес ескізування для автора став засобом еволюції та вдосконалення проектних вирішень, шляхом
опрацювання попередніх наборів флаконів («001»,
«v.002», «v.003»). Порівнюючи дві попередні роботи,
було вдосконалено форму флакона, створивши її
більш продуманою та зручнішою у використанні.
На перших етапах виконання пошукових ескізів було
знайти характер форми даних ужиткових об’єктів.
Було знайдено максимально лаконічну і водночас
зручну у практичному використанні модульну форму
об’єкта. В процесі ескізування, було підібрано багато
цікавих варіантів модульної форми флакона. Одна
з форм, яку автор обрав для подальшого опрацювання, була кулеподібною, зі зрізаними до прямих
граней сторонами, саме завдяки такій формі, флакони можна було складати між собою, утворюючи
модульну сітку. Проте, в ході аналізу і з урахуванням
технічних можливостей роботи з матеріалом (скло),
форма флакона була дещо змінена.
Остаточний варіант форми об’єкта в ескізі, на основі якого в подальшому конструювався макет, був у
вигляді ромба при виді спереду і круглим в основі.
Дана форма флакона, на відміну від форми попередніх
об’єктів набору «v.003» була більш геометричною,
маючи в основі чітку грань, завдяки якій фігури добре
поєднювались між собою у модульній системі. Така
форма предмета є дуже зручною у використанні, тримаючи флакон такого розміру в руці, можна не хвилюватись що він висковзне з руки та розіб’ється. Флакон
ромбовидної форми має зверху круглу, доволі коротку
горловину (значно коротшу, ніж у попередній серії
флаконів) та знизу предмета отвір, з трішки більшим

діаметром ніж діаметр горловини (1-2мм), завдяки чому
флакони можна складати вертикально один зверху на
інший, таким чином, щоб горловина верхнього флакона
поміщалася в отвір на дні нижнього.
В ході макетування було підібрано підставку прямокутної форми для флаконів. Завдяки круглим
отворам на дні флаконів і виступам, що таких
розмірів як горловини, на підставці, ці два здавалося
б абсолютно різні між собою предмети гармонійно
поєднюються між собою. Важливими елементами
підставки є вставки, подібні за формою до верхніх
половин флаконів, саме задяки цьому, усі прості не
розчленовані на окремі елементи геометричні форми
є згармонійованими між собою в нерозривному
зв'язку, у взаємній співрозмірності. Кожний елемент
виявляється не тільки у власному значенні, але і в
своїй підлеглості цілісній формі композиції. У зв'язку
з цим, форма набуває єдності у частині і в цілому. В
ній відсутні випадкові елементи і випадкові зв'язки.
Дана композиція проєктувалась з урахуванням
використання в майбутніх виробах напівпрозорого
кольорового скла, теплої колірної гами. Також було
заплановано використати безколірне прозоре скло,
саме це надає роботі легкості та характеру матеріалу
скла. Дослідивши ужиткові предмети минулого і сучасного; на основі виконаних проб та експериментів,
з`ясувавши як гармонійно поєднати колір, форму та
оптику скла було створено проєкт під назвою «v.004».
Спроєктований набір флаконів, «v.004» доводить те,
що ужиткові модульні об’єкти можуть нести в собі як
функційне значення, так і не менш важливе – естетичне, переконуючи в нероздільності у сучасному
предметному дизайні таких понять: «краса» та «зручність», «форма» та «функція».
ВИСНОВКИ
В дослідженні, розглядаючи історію художніх стилів,
вдалось простежити явище принципу «форма слідує
за функцією». Даний принцип чітко прочитується у
філософії школи Баугауз. Це вища школа будівництва і конструювання, яка почала своє існування 1919
р. у місті Веймар, заснована Вальтером Гропіусом.
Основним завданням цієї школи був пошук функціональної форми. Таким чином, утворився стиль
Баугауза – основи промислового проектування, де
поєднувалися форма і зміст.
Баугауз формував революційне мислення у співвідношеннях форми – функції. Представники школи
сформували унікальний метод «абстрактного композиційного моделювання», появу якого асоціюють з відправною точкою розвитку функціонального дизайну.
Аналізуючи творчість викладачів Баугаузу, переконуємось в їхньому значному впливі на розвиток
уявлень про формотворення. Вони відмовилися від
прикрашання форми з метою виявлення краси її
конструкції, взяли за основу принцип об’єктивізації
форм на геометричній основі. Встановили взаємодію
формотворчих принципів з використаними матеріалами та вимогами конструкцій виробу.
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Після того, як школу Баугауза було офіційно закрито, її майстри роз'їхалися по всьому світу. Учні, що
мігрували, і викладачі розвивали ідеї Баугауза в
різних країнах.
В ході аналізу творчості сучасних митців, вдалось
дійти висновку, що питання, пов’язані з художньо
конструкторським формоутворенням та проєтуванням ужитових об’єктів є актуальними в предметному
дизайні сьогодні, а вклад та досвід школи Баугауз
важко переоцінити. Вироби митців, викладачів та
випускників школи ввійшли у масове виробництво і
користуються популярністю сьогодні як покупців, так
і художників в якості джерела натхнення. Сьогодні
вироби середини минулого століття повернулись в
стиль, і безліч сучасних дизайнерів застосовують
принципи формотворення сформовані в школі Баугауз до своїх найновіших творінь.
На основі зібраної та дослідженої інформації, історичної та наукової бази, а також шляхом аналізу трьох
попередніх робіт («001», «v.002», «v.003»), та пошуком
нових дизайнерських вирішень було створено проєкт
під назвою «v.004». Це ужиткові модульні об’єкти
(флакони), які є універсальними і можуть використовуватись у широкому спектрі призначень. Флакони
даної серії призначені для широкого завстосування
у побуті, відповідно до потреб, наприклад, для зберігання різного роду спецій та олій чи оцту, також їх
можна використовувати у ролі підсвічників. Завдяки
своїй модульності, набір флаконів може бути об’єктом інтер’єру закладів харчування, кафе та ресторанів, підкреслюючи їхній стиль та концепцію.
Створений набір флаконів доводить те, що ужиткові
модульні об’єкти можуть нести в собі як функційне значення, так і не менш важливе – естетичне,
переконуючи в нероздільності у сучасному предметному дизайні таких понять: «краса» та «зручність»,
«форма» та «функція».
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Віра Соколик
Те н д е н ц і ї р о з в и т к у в і т р а ж н о г о м и с т е ц т в а в
країнах Західної Європи у 1950-х – 1980-х роках

Cприйняття вітража формується в добу Середньовіччя. Воно найбільше пов’язане з храмовими заскленнями. Водночас зміни у вітражництві
відбудуться наприкінці XIX–початку ХХ ст., в добу
модерну. Художник–вітражист ХХ ст. відрізнявся від середньовічного скляра тим, що він не був
анонімним членом команди, що працював в межах
загальноприйнятої доктрини та прийнятних тем.
Після другої світової війни можна помітити зміни
не лише у світському але й у церковних вітражах.
У церковних заскленнях з’являється абстрактний
вітраж, який перегукується з сучасним живописом
того періоду у творах була здебільшого важлива гра
світла, кольорів та образу який вони створюють, а
не конкретика зображень.
В ході дослідження було проведено аналіз літературних та візуальних джерел зокрема видання таких авторів як Moor A., «Architectural glass»

[17] – тут показані можливості дизайну вітражів у
громадських та житлових будівлях; Reyntiens P.
«The beauty of stained glass» [23] у цій книзі автор
описує технічну складову вітражів та охоплює
історію від ХІІ ст. до ХХ ст.; Knapp S. «The art of
glass: integrating architecture and glass» [13] у цьому
виданні представлені художники, які працюють
з новітніми техніками скла, також описана філософська концепція їхніх робіт; Angus M. «Modern
stained glass in British churches»[5] у книзі розібрано церковні вітражі Великої Британії ХХ ст.; Brisac
C. «A thousand years of stained glass»[6]–описана
історія вітражництва від Романського періоду до
ХХ ст. включно та зосереджена увага на технологіях виготовлення. Також використано іноземні
інтернет–джерела такі як веб–сайти [3; 8; 9; 10; 14;
15; 19]; статті [1; 2; 20], опрацьовано відео [7; 25;
26]; та фотоматеріали митців пов’язаних з даною
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темою таких як Джон Пайпер та Патрік Рейнтіенс
(11;12), Браян Кларк (9), Георг Майстерман (1; 2; 3;
4), Йоганесс Шрайтер (5;7), Людвіг Шаффрат (6;8),
Марк Шагал (10) (John Piper, Patrick Reyntiens,
Brian Clarke, Georg Meisterman, Johannes Schreiter,
Ludwig Schaffrath, Marc Chagal).
Це зумовило актуальність теми, зокрема проведення систематизації та опису наявних матеріалів
про вітражі ХХ ст. у країнах Західної Європи. Адже
немає чітко зібраного разом опису та порівняння
тенденцій мистецтва вітража в україномовному
контексті у повоєнний період, зазвичай багато
статей є про вітражі 19 ст. та попередні періоди.
Тому є доцільним провести аналіз і дослідити дану
проблематику.
Метою дослідження є аналіз розвитку мистецтва
вітража в країнах Північно–Західної Європи у
другій половині ХХ ст., у певному географічному
охопленні (Велика Британія, Німеччина, Франція). Проводиться порівняння різних країн і шкіл
вітража у період 1950–х по 1980–х років. Мета
зумовила постановку ряду завдань: проаналізувати джерельну базу пов'язану з дослідженнями
даної проблематики; дослідити біографічні дані
митців та їхні твори, що вплинули на формування
певних тенденцій; провести класифікацію творів
провідних постатей повоєнного періоду та роль
мистецтва вітража; зіставити паралелі та описати
відмінності; виявити тенденції розвитку вітражного мистецтва; опрацювати літературні джерела
пов’язані з проблемами дітей–сиріт; дослідити творчість авторів які використовують тему
дітей–сиріт та дітей в умовах війни; удосконалити
знання роботи з вітражем, краще дослідити його
можливості та технологію.
Об’єктом дослідження є розвиток вітража у
країнах Західної Європи та творчість провідних
представників Німеччини, Британії та Франції. Предметом дослідження є напрямок розвитку, процес
формування стильових особливостей вітражного
мистецтва у вибраних країнах Західної Європи другої
половини ХХ ст.
Методи дослідження. Дослідження побудоване на
кількох теоретичних методах: проаналізовано наукову літературу пов’язану з технологіями виготовлення
скла, біографічні дані митців, досліджено їхній внесок
у мистецтво вітража, проведено порівняння між
Францією, Німеччиною та Великою Британією.
Дослідження складається з вступу, розділу 1 в
якому описуються особливості історичного контексту мистецтва вітража у країнах Західної Європи у
повоєнний період, розділу 2 з порівнянням і характеристикою вітражних творів провідних представників Німеччини Великої Британії і Франції, розділу 3
про концепцію кваліфікаційної вітражної композиції
« Загублені», а також висновки. Додатково подано
перелік використаних джерел (26), використаних під
час дослідження, ілюстрації (19) та список ілюстрацій (19). Основний текс наукового обґрунтування
викладено на 27 сторінках.

РОЗДІЛ І. Особливості історичного контексту
мистецтва вітража у країнах Західної Європи у
повоєнний період
У другій половині ХХ ст. вдосконалили технологію виготовлення скла, як наслідок з'явилися нові можливості для художників у створенні вітражів, цей період
був надзвичайно інноваційним. Все нові винаходи
з’являлися і процвітали у великих європейських і
американських фірмах із скління, таких як Powells і
Goddard & Gibbs, Morris Glass, Marshal, К Whitefriars
Glass [5, 148].
Однією з перших нових технік була Dalle–de–verre
розроблена Жаном Годеном (Jean Gaudin). Вона
з’явилася одночасно з появою бетонних конструкцій в архітектурі. У бетонну або епоксидну матрицю
поміщають шматки скла, краї яких надколювали для
посилення заломлення світла [7]. Оскільки скло, яке
використовується в цій техніці, набагато товстіше
стандартного отримані кольори набагато насиченіші
та глибші. Скло Dalle–de–verre демонструють під сильним і прямим сонячним світлом, що дозволяє граням
у склі виблискувати. У більшості робіт недорогий
тип скла "флоат скло", використовується як основа
для художніх маніпуляцій. Представлений у 1950–х
роках Аластером Пілкінгтоном (Alastair Pilkington) з
британської фірми Pilkington Glass, флоат–скло тепер
є стандартним процесом, яке використовується для
виробництва якісного листового скла з рівномірною
прозорістю, існує прозоре і тоноване флоат скло [16].
Розробка прозорих довговічних клеїв дала можливість художникам використати більше одного шару
скла в роботi накладати призми та лінзи. Французький
художник Жанн Кротті (Jean Crotti) у 1930–х роках
назвав цю техніку Gemmail її часто використовували
художники Франції у повоєнний період [4]. Мистецтво
сплавлення скла існує вже багато років і така техніка
як ф’юзинг відновила свою популярність у 1960–х роках і більш активно використовувався художниками зі
США. Також трафаретний друк (Шовкографія), коли
зображення переноситься з паперу на скло, був запатентований у 1930-х роках Джонсон Метті (Johnson
Mattie), але він набув своєї популярності в період
поп-арту 1950 х –1960–х роках і широко використовується художниками з багатьох країн. Техніка Brand
collage (випаленого колажу), яку розробив у 1950–х
роках Йоганес Шрайтер (Johannes Schreiter) і використовував майже у кожній своїй роботі. Розчинена
спеціальна фарба наноситься на скло дуже тонким
нашаруванням у кілька разів за допомогою розпилювача та повітряного тиску. Значну участь у розробці
даної техніки брали Андреас Отто, Карл Хайнц Траут,
Віктор Баумгартль та Інго Енцманн. (Andreas Otto, Karl
Heinz Traut, Victor Baumgartl and Ingo Enzmann) [6,146].
У Європі художники вітражисти часто асоціювалися зі
вченими, які займаються історичними дослідженнями,
а також із реставраторами. Німецькі студії розробили складні технології виробництва, починаючи від
сформованого у печі ламінованого скла до традиційного свинцевого скла із зображеннями виконаними
за допомогою шовкографії, фотографічного перене-
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сення, розпису емаливими фарбами, піскоструменевої обробки, травлення та гравірування. Виробничі
потужності Mayer of Munich та Heinrich Oidtmann
обслуговували міжнародну групу художників.
Здебільшого вітраж асоціюється зі стилістичним
напрямком архітектури або дизайну інтер’єру, тому
він має тенденцію бути зображеним у популярних
напрямках мистецтва на різних етапах розвитку [16,
18–19]. Реалізм Вікторіанської епохи став зайвим
завдяки розвитку фотографії, комп’ютерного зображення і телебачення. Роль і функції вітражів в архітектурі прослідковуються історично і часом це дає змогу
встановити взаємозв’язок мистецтва і культури з соціальними, економічними та політичними факторами.
Мистецтво ХХ ст. було сформоване багатьма факторами – художніми, історичними та соціальними. Вже
в другій половині ХХ ст. з розширенням технологічних
і матеріальних можливостей почали розвиватися
галузі, пов'язані з виготовленням великоформатного
художнього скла. Вітражі збагачували архітектуру
та її історичні об’єкти. Архітектори із задоволенням
включали художнє скло в свої проєкти. Все більш популярним ставало розміщення вітражів в громадських
будівлях: аеропортах, вокзалах, торгових центрах,
школах, готелях, банках, офісах, приватних будинках.
Період після другої світової був присвячений реставрації, відбудові та заміні зруйнованих будівель і
вітражів. Нове покоління вітражистів досягло зрілого віку після другої світової, дехто копіював своїх
майстрів, а інші розвивалися за новими напрямками. Розвиток живопису та скульптури сильно
вплинув на мистецтво вітража, дехто в той період
уникав фігуративу, інші використовували фігури,
але в своєму індивідуальному стилі.
Відродження вітражництва у Франції та Німеччині почалося лише з середини ХХ ст, а от Ірландія
навпаки, мала багатий період протягом перших
п’ятдесяти років. Видатними представниками ірландської школи тоді були Гаррі Кларк, Майкл Хілі
та Еві Хоун,(Harry Clarke, Michael Healy, Evie Hone).
Вони сильно вплинули на молодих ірландських та
англійських художників–вітражистів. У порівнянні з
французькими та німецькими художниками по склу,
англійські були більш обережні у своїх пошуках. В
Англії було зруйновано менше церков, ніж у Франції
чи Німеччині, отже, відбудов було менше. Але навіть
у нових церквах більшість архітекторів та церковної
влади ухилялися від неортодоксальності і залишалися консервативними.
Саме в Німеччині розпочався найвпливовіший рух
вітражного мистецтва за останні роки. Цьому дуже
посприяло будівництво зруйнованих церков після
серйозного руйнування і розвиток іншого візуального мистецтва. У Німеччині після другої світової всі
були готові до змін, люди були відкриті та вітали цю
ідею. Нові будівлі повинні були будуватися з нових
матеріалів і з новими концепціями. Церква прагнула замінити образ імперського та нацистського
минулого на соціал–демократичне майбутнє, вітала
абстрактні вітражі та різні новаторства з боку митців

та архітекторів. Вітражисти повністю відкинули
сентиментальні та ідеалізовані образи та почали
зображати драматичні твори. У Німеччині дуже мало
приватних вітражів, переважно всі роботи це великі
громадські замовлення Також тоді з’явилася небачена до того можливість для невідомих художників–
вітражистів заявити про себе, багато з яких були під
впливом абстрактного стилю. Звісно був відсоток і
посередніх вітражів через величезний обсяг роботи,
але загалом все це рухалось в кращу сторону і було
важливим етапом для творчої еволюції. У 1950–х і
60–х роках Німеччина створила першу автентичну
школу вітражів з часів Середньовіччя, присвячену
використанню унікальних технічних і виразних ресурсів середовища. У всіх цих структурах, незважаючи
на те, що вони відрізняються майже в усіх інших
відношеннях, вітраж знову сміливо використовується
не лише для його місцевих декоративних якостей,
але як головний, невід’ємний елемент, що створює
атмосферу. Художники, які займалися проєктуванням і виробництвом вітражів виробили свій власний «типово німецький стиль», якому притаманна
певна чіткість, з’явилося багато драматичних ліній і
прозорого незабарвленого скла, воно стало монохромним за кольором і графічним за композицією,
вітражі створювали чітку всеосяжну єдність між
вікнами і стіною. Формальна графіка започаткована
німецькими модерністами в 1950–х роках, отримала
резонанс у Великій Британії та Сполучених Штатах,
деякі художники з цих країн відвідували Німеччину,
щоб набратися досвіду та ставали каталізаторами
привернення уваги американських митців до сучасної німецької школи, одним з них був американець
Роберт Соверс (Robert Sowers) який написав низку
праць про Європейські вітражі з основним акцентом
на німецьку школу [6, 130].
Франція була протилежністю Німеччини тих років.
Хоч там також спостерігався розквіт вітражів, і вони
були спонсоровані церквою та урядом. Але творчість
французьких вітражистів 1950–х років мала основний акцент на кольорі і була сконцентрована на
живописному підході, їхні роботи викликають багато
емоцій завдяки кольоровим поєднанням і майстерно
використаною грою світла, митці часто віддають
перевагу видимим ознакам пензля. В той період все
було засноване на кооперативі між художниками та
студіями вітражів. Ця епоха у Франції принесла нові
матеріали та процеси, популярною технікою тоді
була dalle–de–verr В 1970–х роках так само як і в
1940–х роках посиленим напрямком було залучення
художників до інших ЗМІ, та перетворення старих
студій для роботи з новими дизайнерами.
Порівняно з Францією чи Німеччиною, у Британії з
1950 року було виконано відносно мало вітражів. Це
було зумовлено не такою сильною руйнацією як у тій
ж Німеччині і небажанням церкви відмовлятися від
традиційних англійських вітражів та впроваджувати
іноваційні експерементальні вітражі. Проте з 1970–х
років нове покоління, натхненне попередниками і
впливовим рухом німецької графічної мови
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ми Британія не зазнала таких серйозних руйнацій як
Німеччина і церква там була більш консерватинвою
до нових пропозицій та ідей і це вплинуло на кількість нових робіт. У Франції влада залучала відомих
митців того періоду, їхні твори були яскраві та живописні як і віяння у мистецтві того періоду. Художники
багато експерементували та в результаті виникли
чисельні нові техніки.

Іл. 1-4. Георг Майстерман «Чотири вершники апокаліпсису». Вітліх, Німеччина, 1954 р.

Отже, підсумовуючи можна зазначити, що особливості історичного розвитку вітража ХХ ст. у повоєнні
роки в Західній Європі склалися таким чином, що
тільки сприяли розквіту даного виду мистецтва. Через колосальні руйнування, завдані двома світовими
війнами, в наслідок новітніх винаходів у технологіях
скляного виробництва та техніках виконання, тодішнім віянням у сучасному мистецтві та залученню до
роботи відомих митців, тільки посприяли відродженню даного виду мистецтва. Найбільшої необхідності

у відбудові потребувала Німеччина, відповідно там
з’явилося найбільше вітражних творів та утворився
найвпливовіший рух та школа вітражництва. Німецька школа, в подальшому, мала колосальний вплив
на авторів з Великої Британії та Сполучених Штатів
Америки. Це не можна назвати відродженням, ажде
це було чимось абсолютно новим, що кардинально
відрізналося від попередньої історії цього виду мистецтва. Стиль тих вітражів був здебільшого чітким та
лаконічним, роботи стали монотонними та графічни-

Іл. 5. Йоганес Шрайтер, Санкт-Маргарет, Бюргштадт
1960р.
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РОЗДІЛ ІІ. Порівняльна характеристика вітражних творів провідних митців–вітражистів Німеччини, Франції та Великобританії
Через світові війни з’явилася потреба у заміні зруйнованих або реставрації вцілілих вітражних вікон,
відповідно для таких грандіозних масштабів владою
були залучені відомі митці тих років. У даному розділі увага зосереджується на двох–трьох митцях з
Франції, Німеччини та Великої Британії. Порівнюючи
роботи, зрозуміло, що кожен автор має свою мову,
стилістичні особливості, але існує певна паралель
між їхніми творами.
Що стосується вітражного мистецтва Німеччини то
провідну роль у ньому відіграє творчість всесвітньо
відомого Георга Майстермана (Georg Meisterman)
значна кількість його ранніх робіт знищена війною.
проте, він— один із художників, які створили найбільшу кількість церковних вікон у Німеччині після
Другої світової війни (близько тисячі вітражів). Автор
став відомим завдяки своїм роботам, у яких поєднується колір, форма та лінії. У період після 1945–х
років він сформував розвиток мистецтва вітража,
у США гворять про "німецько–майстерманівський
стиль, а у Франції його називають "maìtre de cologne"

[15]. Він був вимушеним емігрантом через нациську
владу, поїздки до Франції та США допомогли йому
зібрати враження про тодішні сучасні вітражі. У 1954
році він спроєктував твір "чотири вершники апокаліпсису" для барокової ратуші у Віттліху (1–4). Ці
роботи мають політичний характер та символізують
терор і наслідки нациської диктатури, від якої щойно
звільнилися німці. Перший вершник – це людина переможець, яка починається з апокаліптичних часів,
він також символізує вершника апокаліптично,–нациського режиму у Німеччині, нового диктатора який
захоплює владу, друга робота представляє вершника війни та громадянської війни де кожен вбиватиме
один одного, людей котрі виживуть вб'є наступний–
третій вершник, який був відповідальним за голод,
а четверте вікно зображає вершника смерті, в тому
вікні окрім вершника зображена сцена з Вітледжа
коли його бомбардував альянс в грудні 1944 р. Цими
вікнами Майстерман показує що війну спричинив
Гітлер і більшість німців які боролися разом з ним.
Він звільнив живопис на склі від традиційного канону
кольору та форми і використовував його відокремлено від змісту. З творів після 1945 р. можна зробити висновок, що звільнення від панування терору
було для автора також і мистецьким звільненням. Він
створив сучасний стиль сакрального мистецтва, у
якому традиційні наративи, фігуративні репрезентації
долаються синтезом необ’єктивних кольорових меж,
форм та прихованих християнських символів [25]. За
допомогою сходових вікон у будівлі Західнонімецької
телерадіомовної корпорації та Нової ратуші в Кельні
Майстерман реалізував глибоко вільні від об’єктів композиції поверхні. У цьому унікальному циклі

Іл. 6. Людвіг Шаффрат. Аахен, Німеччина, 1982р.
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Іл. 8. Людвіг Шаффрат, церква Св. Йосифа, Аахен 1971 р.

«Вершники Апокаліпсису» уособлення переможця,
війни, голоду та смерті відсилає нас до надзвичайно
важких воєнних зіткнень під час двох світових війн
і водночас залишається меморіалом сьогодення та
майбутнього. Крім того, його творчість олійного живопису, яка співіснувала паралельно з розписом на
склі та стінах була взаємопов’язана, а також справила вирішальний вплив на розвиток тогочасного
німецького мистецтва. У 1950–х рр. абстрактна мова
форми в скляних картинах Майстермана стала більш
концентрованою. Як парадигма відповідно до вимог
сакрального скляного живопису Георг Майстерман
згодом створив абстрактно–фігуративні та декоративні вікна. В подальщій його творчості фігури стають ледь впізнаваними через прозоре скло і завдяки
тонким лініям залишається лише натяк на людину.
Частково завдяки йому та його творчості Німеччина
змогла відновити зв’язок із міжнародним розвитком
мистецтва після Другої світової війни. Центральним
мотивом мистецтва Майстермана є поширення
кольору та образотворча фігура, що долає простір,
райдужний спектр колориту та енергійний штрих лінійних структур. У своєрідний спосіб художнику вда-

ється донести ідею середньовіччя, переносячи світлу
містику в сучасність. Його мистецький розвиток характеризується проблемами колірного простору та
поверхневого натягу [10]. Хоча ранні роботи все ще
переважно експресіоністські з паралелями з Паулем
Клеє, та Пабло Пікассо, (Paul Kleе, Pablo Picasso) з
1950–х рр. він присвятив себе первинності кольору.
До того часу в роботах були присутні гострі кутасті
лінії, але з 1950–х рр. наступні проєкти стали розбиті
на призмоподібні кольорові поверхні, що переплітаються. Живописні динамічні та лінійні конструктивні
елементи проникають один в одного і знаходяться
в тонко збалансованому гармонійному поєднанні.
Деякі його роботи дуже живописні, це гра кольору,
він обирав щільне непрозоре скло, щоб глядачів не
сліпили сонячні проміння і нічого не відволікало від
самого твору. З впровадженням білих і гризальних
вікон він створив іновацію у Німеччині: більше не
використовуючи репрезентативні розбірливі елементи дизайну, але знайшовши новий тип формальної
лексики. Розміщуючи яскраво забарвлені смуги
або штрихи як просторові шари один за одним або
один на одному, він створює нові види просторових
посилань. Однак незвичайним є те, що, незважаючи
на абстрактне розчинення форми, його картини все
ж допускають асоціації з реальним світом. У роботі «
кольорові тони музики» він хотів абстрактно зобразити енергію музики та силу радіопередавача. У ній є
впізнавані об'єкти такі як струнний інструмент, також
можна побачити нотний стан. Зображення хаотичне,
цей хаос забезпечується лініями, а не кольорами, у
цьому вітражі присутнє відчуття живого руху. У подальших роботах він продовжує досліджувати силу
ритму та повторення.
Починаючи з 1960–х рр., почерк Майстермана
дедалі більше кристалізувався у грі контрастів:
дрібні форми проти великих зон, ущільнення проти
порожнечі, зображення місцями схоже на мереживо
павука або магнітні лінії в електричному полі. Строго
та раціонально впорядковані форми стоять у співвідношенні з текучими, кружляючими, іноді хаотично
розміщеними, висхідними та спадаючими пучками
ліній. Яскрава динаміка окремих композицій іноді
це пов'язано з розквітом попереднього графічного
малюнка. У його роботах присутнє розуміння, відчуття природи, замітно, що його особливо зацікавило
листя , те світло яке просвічується крізь них. Листя
для нього стало символом унікальності особистості,
адже воно як і ми, як і відбитки пальців є не схожим
один на одного. Через характерні для його картин
масштабні, розсіяні, майже плаваючі кольорові поля
з їх сильним медитативним сяйвом і споглядальним
ефектом, Георга Майстермана часто згадують на
одному подиху з Марком Ротко (Marc Rothko). Формальний дизайн зі свинцевими стрижнями, вишуканість малюнка до філіграні шляхом нанесення чорного припою, плюс найрізноманітніші кольорові скляні
поверхні, все це, у свою чергу, надихає і збагачує
творчість Георга Майстермана. У своїх подальших
роботах він перейшов до дослідження формальних
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принципів кубізму та експресіонізму.
У будь яких з його композицій присутній рух. Його
роботи були живописними, не такими як у Великій
Британії чи Франції, у них був присутній мінімалізм,
не має жодного непотрібного штриха. Імпресіоністи
були зацікавлені в зіставленні багатьох кольорів
разом, щоб зробити один колір, Майстерман робив
так, щоб з багатьох дрібних шматочків скло виблискувало. Раніше вітражисти намагалися приховати всі лінії щоб жодної не було видно, проте
починаючи з Майстерманових робіт саме ця лінія і
створювала композицію, з'являлася графіка, малюнок здавався великим, ці дрібні лінії створюють
глибину. Можна також сказати, що Майстерман
випередив свій час і став прикладом для багатьох
його наступників.
На противагу Майстермана можна зіставити роботи також Німецького автора Йоганесса Шрайтера
(Johannes Schreiter),та Людвіга Шаффрата (Ludwig
Schaffrath). У Шрайтера роботи більш графічні, колір
сильно обмежений. Перші вітражні роботи відрізняються від тих, які стали відомим у його подальшій
кар’єрі. Його вітражі характеризуються використанням свинцю як графічного, а не виключно структурного елемента; також застосуванням напівпрозорого, нефарбованого скла і високорозвиненою та
особистою мовою символів. Його динамічні композиції коливаються між абстракцією та експресіонізмом,
автор часто використовує техніку свинцевого скла у
своїх роботах. Його стиль виглядає дуже сучасним
порівняно з традиційними вітражами, які ми знаємо з церков і соборів. Скло стало монохромним
за кольором і графічним за композицією. Геометричні побудови, структуровані планувальні системи і дрібні, серійні елементи, контрастують з явно
спонтанними лініями, з руйнуванням і зламаністю.
Водночас спостерігається зменшення кольору, суто
характер творів, які показують світло в стані спокою.
Автор досягає цього, використовуючи непрозорі
види скла, які дуже схожі на непрозорі середньовічні
вітражі. Шрайтер передає контроль над світлом,
який у класичному розписі скла є завданням чорного
припою, нанесеного на глазур чи покриття, на саме
скло. Свинцевий стрижень, який раніше був радше
технічною необхідністю, у його творчості вивільняється і збагачується змістом, стає «елементом
вільного, малюнка» і сам стає домінуючим мотивом.
Це, безсумнівно, одне з найважливіших досягнень
Йоганнеса Шрайтера в галузі живопису на склі. Він
не лише мав тривалий вплив на жанр сучасного
вітража, його творчість також вплинула на ремісництво. Для нього композиція була первинною, тому
він місцями нехтував технологічними моментами та
використовував орг скло Скляні виробництва супро-

Іл. 7. Йоганес Шрайтер, «Вікно фізики».
Німеччина, 1984 р.
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Іл. 9. Браян Кларк, церква св. Іоана Хрестителя, 1976 р.
Іл. 10. Марк Шагал, Реймський собор, Франція, 1974 р.

воджували художній розвиток Шрайтера протягом
понад 60-ти років. На ранньому етапі Шрайтер також експериментував із відомою на той час технікою
dalle–de–verre. З початку 1980–х років Шрайтер
інтенсивно шукав можливості передачі своєї техніки
Brand collage (випаленого колажу) на скло, яку він
розробив у 1950–х рр. [15]. Один із найважливіших
його символів, спалена форма як темна бульбашка
диму, що з’являється, і є реалістично створена у
склі. Він вперше в історії вітражів експериментував
з технікою перенесення спаленого колажу на скло.
У наступні роки ці та інші техніки будуть відточені
до досконалості. Протягом 1960–х років Шрайтер
створив серію колажів, яка включала використання
технології аерографії у створенні нових форм і тонів
(7). Тонкість цих творів вплинула на шлях, до якого
він дійшов сприймаючи можливості кольору в архітектурі [14]. Так само похмурий колір, рвані краї та
порушення відчуття руху можуть можна спостерігати
в композиції скла для вітража в одній зі своїх перших
церков, Св. Маргарити, у Бюргштадті. Дизайн розкриває повністю синю композицію охоплюючи три
сторони каплиці. Синій був обраний автором свідомо
щоб створити атмосферу спокою, сприяти спогляданню. Інноваційне використання свинцю Шрейтером також було надзвичайно важливим, щоб кожна
провідна лінія була інтегрована таким чином, що
вона ніде не можна тлумачити як випадкова. Більше
ніж будь–який інший митець післявоєнного періоду,
Шрайтер безпосередньо зіткнувся з викликом минулого та намагався запропонувати шлях абсолютно
нових рішень. Його заклик до важливості спокою, до
необхідності знайти сенс життя виражено в обґрунтуванні самого твору Наприкінці 1970–х і на початку
1980–х рр. Під час тієї фази було впроваджено
досвід у маніпулюванні свинцем кількома різними
способами. Ті унікальні лінії, які повністю виходять з–
під конструктивного тиску свинцевих рамок традиційних вітражів, завжди були головною відмінністю
образів Шрайтера У його творах лінія відповідає за
емоцію, це може бути біль і співчуття, або ж певна
агресія [25]. Завдяки експериментам з різноманітними техніками його роботи стали легковпізнаваними зі
своїм унікальним стилем однорідні, плавні переходи,
ручне травлення та аерограф; оброблений свинець
прийшов, вирізьблений, відкритий і – невидимий для
недосвідченого ока – продовжений в емалі: Інновація
більше не полягає лише в розробці, тепер вона існує
у зв’язку з існуючими техніками – завжди з наміром
задовольнити вимоги художника та максимально
віддати належне оригінальним проєктам. У 1980–х
рр. Шрайтер почав викладати у майстернях дизайну
по всьому світу і мав колосальний вплив на багатьох
майбутніх вітражистів.
Людвіг Шафрат і Йоганнес Шрайтер були високо
оцінені в академічних колах Німеччини. Шафрат
був професором і керівником програми дизайну
скла в Державній академії образотворчих мистецтв
у Штутгарті з 1985 по 1993 рр. Йоганнес Шрайтер
був професором Державної академії образотворчих
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Іл. 11. Джон Пайпер та Патрік Рейнтіенс, Ковентрійський собор, 1956 р.

мистецтв у Франкфурті на Майні з 1963 по 1987 р., а
з 1971 по 1974 р. її ректором. З 1950–х рр. він присвятив себе первинності кольору та виконав близько
тисячі робіт. Їхній вплив на наступне покоління вітражистів був невимовно значимим [24, 182].
Детальніше розглядаючи роботи Людвіга Шаффрата
(Ludwig Schaffrath) можна зробити висновок, що він
показав абсолютно новий спосіб проєктування архітектурного скла, зробивши лінію головною, а в той
час скло відійшло на другий план, в композиції, лінія
структурує форми, які модулюють світло та колір.
У перших роботах ще присутній великий вплив його
вчителя у 1960–х рр. він багато експериментував і
виробляв свою власну візуальну мову. Він створив
серію з 32–х вікон у Ааханському соборі, головною
темою даних вікон була смерть і поховання, автор
створив їх як меморіали чи епітафії. Вікна цього монастиря є абсолютно новаторськими, він був одним
з перших, хто використав свинець у такому способі
виконання, там присутня різна товщина та ширина
свинцю по всій роботі. Ці роботи схожі на скелети,
він використовував провідну лінію таким способом,
що вона була подібна до малюнку олівцем, присутні
довільні форми, аж ніяк не випадкові. У цій серії робіт
абсолютно відсутній колір, лише лінія та текстура
скла, завдяки тій прозорості тоном виступало все що
відбувається за віком і це була свого роду просторова абстракція, яка змінювалася залежно від вашого
кута споглядання, та подій які відбувалися навколо.
Усі вікна однакові за стилем, але різні за характером. В подальших роботах автор створює простір
для медитативних споглядальних думок, він намагався продовжувати геометрію архітектури у склі,
та додавати шлях світла до священного простору
(6). Загальна архітектура місця дуже впливала на
кожний його вітраж, автор не хоче, щоб його роботи

були повністю зрозумілими, тому залишається певна
недосказаність. Його роботи не дають чітких відповідей, а лише змушують глядачів додавати власні
інтерпретації чи духовне розуміння, у цих роботах
присутня своя велична атмосфера. Ще в 1958 році
він використовував клеєне рельєфне скло. З 1960–х
років він працював із товстим склом і інтегрував його
у свої вітражі. Художник хотів, щоб вони виглядали
ефектно навіть тоді, коли було мало світла, як зовні,
так і всередині [25].
Шаффрат був головним героєм художнього авангарду Рейнланду та одним із найважливіших художників по склу післявоєнного періоду не тільки у
Німеччині, він отримав широке міжнародне визнання
та завдяки своїй викладацькій діяльності в Австралії,
Англії, Німеччині, Японії та США мав стилістичний
вплив на покоління світових художників склярів. Багато студентів копіювали його стиль, особливо коли
він почав проводити майстер–класи по всьому світу.
У Британії головними фігурами вітражної школи
є Джон Пайпер (John Piper) та Патрік Рейнтіенс
(Patrick Reyntiens). Вони співпрацювали разом
більше тридцяти років орієнтовно з 1954 по 1984
роки, принесли новизну у царину вітражів наповнену такими рухами як експресіонізм та кубізм. Їхньою
найвідомішою роботою є 26 метровий вітраж у
Ковентському соборі (11). Стіни нави, розташовані
в шаховому порядку освітлюються десятками вузьких вікон від підлоги до стелі, заповнені напівабстрактними символічними композиціями. Дизайн
абстрактний, і його слід розглядати як єдине ціле.
Навколо центрального акценту жовтих і білих
прямокутників розташовані абстрактні візерунки фіолетових, синіх, червоних, зелених та сірих кольорів. Кожна панель має свій унікальний абстрактний
дизайн, і все надихає на думки про створення, віч-
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Іл. 12. Джон Пайпер та Патрік Рейнтіенс, Ліверпуль

ність, розширення можливостей, сяючу силу Святого Духа [23, 198]. У цій роботі більше навіюється
французька чим англійська традиція Наступною
відомою роботою цих митців є абстрактна вітражна
композиція виконана в техніці dalle–de–verr у Ліверпульському соборі (12).Робота виконана у клопіткій
співпраці між інженерами технологами та митцями
з використанням міцного скла товщиною 2,5 см.,
встановленого всередині бетонних перегородок, з
розчином на основі епоксидного реніну та чорного
вуглецю. Техніка dalle–de–verr була започаткована
французькими дизайнерами, зокрема Маннессьє та
Леже, але ніколи до того не було спроб у такому великому масштабі виконання, як у Ліверпульському
соборі. Її абстрактний дизайн освітлює яскравими
кольорами центральний вівтар вдень, а при нічному
освітленні на вулиці з’являється враження різнокольорового маяка.
Їхня робота була схожа на досягнення Шагала.
у Франції чи експерименти Йоганнеса Шрейтера
та Людвіга Шафрата в Німеччині, хоча вони були
менш лінійними у своєму підході до дизайну. Співпраця Пайпера та Рейнтінса розширила естетичні та
технічні можливості структурного, декоративного та
літургійного використання скла в архітектурі. Як і у
випадку з технікою експериментального малювання
Пайпера, вони досліджували багато різних підходів
до середовища, використовували кислоту, фарбу
та емаль на склі та насолоджувалися ремісничими
аспектами дизайну.
Рейнтіенс часто проводив майстер–класи з розпису
скла. Як і багато митців ХХ ст., він демонстрував
різноманітність у своїх підходах, також ймовірно його

Іл. 13. Бенксі, «Діти на гойдалках із протитанкової рогатки», Київ, 2022 р.

ім'я більш відоме завдяки написаній книзі "Техніка
вітража", яку багато хто вважає еталонною [12].
Тим не менш він не був тільки виконавцем вітражів
у співпраці з Пайпером, його стиль еволюціонував
за тридцять років, але завжди був зосереджений
навколо мови пензля, чітко окресленої форми та
яскравого відчуття кольору. Цим авторам з Британії
не вдалося залишити настільки плідної мистецької
спадщини, як іншим художникам з тієї ж Німеччини,
але вклад цих авторів був невимовно значимий.
З 1970–х рр. у Великобританії з’явилися нові автори
з новою манерою вираження. Роботи тих митців
відрізнялися від попередніх авторів тим, що багато
чого почерпнули для себе з Німецької графічної
школи і змішали це все з традиційним англійським
стилем. Браян Кларк (Brian Clarke) однин з популярних художників вітражистів Великої Британії після
1970–х рр. Його практика в архітектурних і автономних вітражах, часто в монументальному масштабі,
призвела до послідовних інновацій і винаходів у виготовленні носіїв і, завдяки виробництву безсвинцевих
вітражів, і створенню робіт, виготовлених переважно
або повністю зі свинцю, він радикально розширив
межі того, що медіум скла може робити та виражати. Його творчість характеризується пристрастю
до кольорів, що містяться в значній різноманітності
геометричних форм. Найпопулярнішими його роботами того періоду є Східне вікно церкви Всіх Святих
у Габергемі, 1976 р. (9) та вітраж штаб-квартири
Olympus Optical у Гамбурзі, 1981 р. Кларк є видатною фігурою в сучасному вітражі, яка легко переходить між релігійною, архітектурною та автономною
природою середовища.
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У Франції першим автором який розробив абстрактні
віка і помістив їх у стару будівлю був Манессьє .художник Альфред Манессьє (Alfred Manessier) У 1947
р. почав працювати з вітражами. 1959 р. розробив
серію з восьми насичених вікон Далле–де–Вер для
крипти Ессенського собору. Його роботи наділені
ліричними абстракціями, його творчість у цій галузі
була значною, як і в живописі. Невдовзі вважалося,
що він відродив повоєнне сакральне мистецтво.
Проте, Як і Майстерман у Німеччині, Марк Шагал
став найвідомішим художником, вітражного мистецтва у Франції.У 1958 р. Шагал познайомився з
майстрами скляного мистецтва Чарльзом Марком і
Бріжит Сімон, які стали його помічниками у виготовленні вітражів і вони тривалий час співпрацювали разом. Перший проєкт вітража з ними був для собору
Меца, однієї з найбільших готичних церков у Франції.
Іноді художник–вітражист асоціюється не з однією
країною, або, принаймні, його основна робота виконана не на батьківщині.
Шагал перебував під впливом багатьох мистецьких течій, серед яких фовізм, символізм і кубізм,
і зокрема, художник зробив свій внесок у них.
Багато різних мистецьких моментів було згадано
одночасно з кар’єрою Шагала, головним чином
тому, що його стиль був унікальним, але він перетинав низку різних стилів, які разом створили один
із найкращих внесків у рух сучасного мистецтва. З
ним також пов’язують експресіонізм, сюрреалізм
і наївне мистецтво. У цьому сенсі він мав схожість
із британськими прерафаелітами, які охопили
цілий ряд різноманітних шляхів художнього вираження та створили кілька підприємств, які могли

задовольнити найрізноманітніші смаки та вимоги.
У цих компаніях художники часто знаходили свою
спеціалізовану нішу, але Марк Шагал хотів брати участь у кожному етапі розвитку будь–якого
можливого мистецького середовища. Художник
створював ці роботи зі своєї студії у Франції, а потім
доставляв їх у різні країни після завершення. Коли
Шагалу запропонували замовлення на вітражі у
Реймському Соборі, він одразу почав працювати
над цим проєктом у 1968 році разом із майстерним
Чарльзом Марком (10). Разом вони закінчили вікна
через шість років, у 1974 році. Для Шагала було
важливо використовувати ті самі кольори, що й у
середньовіччі. У кінцевому результаті Шагал створив шість стрілчастих вікон висотою в 10 м., а над
ними знаходились три маленькі вікна–троянди, що
зображують такі сцени: у вікні ліворуч зображено
Дерево Єссея, Давида та Соломона та Діву Марію
з немовлям Ісусом. Центральне вікно зображує
історію Авраама та останні хвилини життя Христа
на землі. Вікно праворуч розповідає про історію
собору, наприклад про церемонії коронації французьких королів.
Підсумовуючи варто підкреслити, що склалася така
закономірність, що не зважаючи на дуже складний
історичний контекст в Німеччині, вона у повоєнні
роки мала найвпливовіший рух вітражного мистецтва. Автори різко модернізували свої скляні твори
і в подальшому, безпосередньо, вплинули на інших
митців з усього світу.
Розглядаючи такого німецького автора, як Георг
Майстерман варто зазначити, що він був одним з тих
повоєнних митців, які створили найбільше вітражів.
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Перші його роботи несуть політичний характер, але
після 1945–х рр. він змінює теми своїх творів створюючи на той час новий сучасний стиль сакрального
мистецтва. Варто відзначити також, що частково
завдяки йому та його творчості Німеччина змогла
відновити зв’язок із міжнародним мистецтвом після
Другої Світової війни. Зіставляючи на противагу
роботи іншого німецького автора Йоганеса Шрайтера можна зауважити, що стилі кардинально відрізняються, але в роботах все ж присутня німецька
манера, Його кольорові абстрактні вікна наповнені
символізмом, присутні філософські роздуми. Цей
автор повністю відмовився від класичного поняття
вітража і дозволяв собі нехтувати класичними технологічними моментами, задля композиції у своїх вітражах. У творчості Людвіга Шаффрата був присутній
абстрактний архітектурний підхід. У його роботах лінія стає головною і містить основні виразні елементи
Скло стало монохромним за кольором і графічним
за композицією і колір здебільшого служить лише
основою фону. Цей художник отримав широке міжнародне визнання, а завдяки викладацькій діяльності
мав вплив на художників склярів в Австралії, Англії,
Німеччині та США.
Головними вітражистами Великої Британії у повоєнні роки були Патрік Рейнтіенс та Джон Пайпер.
Завдяки своїй співпраці митця та майстра вітража
їм вдалося створити відомі твори з використанням
абстрактного стилю. Вони часто працювали з інже-

нерами та технологами, щоб виконати складні проєкти. Їхні вітражі натхненні французькою та старою
англійською школами.
Марк Шагал художник, який став відомим не тільки у
Франції, а ще й по всьому світу. Загалом Французькі
художники використовували багато кольору в своїх
роботах. У його стилі присутній символізм та наївне
мистецтво, він мав схожість до британських прерафаелітів.
Варто відзначити, що художники вітражисти у Франції та Великій Британії мають спільні ознаки завдяки
застосуванню кольору, як а у німецьких митці в
свою чергу був переважно тільки графічний підхід до
роботи.
РОЗДІЛ ІІІ. Соціальна проблематика в образотворчому мистецтві. Концепція авторської
вітражної композиції «Загублені»
Джерелами натхнення під час розробки проєкту «Загублені» були вітражі Марка Шагала та середньовічної Європи. Марк Шагал – майстер живопису, графік
та художник по склу. Його спадщина охоплює десятки творів, а художній стиль, який автор використав у
своїх вітражах, ідеально відповідав альтернативному
середовищу, в якому вони були розміщені. Яскраві
кольори були його візитною карткою, оскільки на
його картинах, як правило, було мало фігур.
Метою вітражної композиції «Загублені» стала
потреба зосередити увагу на проблемах дітей–си-

Іл. 14. Джонсон Цанг, «Хто це зробив знову» із серії «Внутрішня дитина», Сінгапур, 2015 р.
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ріт. Ця тема не є далекою і на жаль у теперішніх
реаліях щодня ситуація погіршується і це актуальна
проблема яку потрібно вирішувати зараз і покращувати ситуацію в майбутньому .Незважаючи на всі
зусилля допомогти у дитячих будинках вони ніколи
не зможуть замінити сімейного затишку Наслідки
життя в дитячому будинку руйнівні. Дослідження, що
проводились понад 80 років у всьому світі продемонстрували значну шкоду, яку завдають дітям у цих
закладах, і життєво важливу роль сім’ї в житті для
дітей. Сироти, які виховуються в інтернатних установах, демонструють затримку когнітивних функцій
і розвитку, а також знижену мозкову активність і
значно підвищену частоту психічних розладів [3].
Діти віком до трьох років особливо вразливі до
цього впливу, залежно від того, скільки часу вони
проводять у закладі, наслідки можуть залишатися й
на все життя, а ще саме батьки переважно формують особистість дитини, а сиротам не вистачає
цього формуючого фактору. Повсякденне життя
сиріт часто позбавлене радості і без того серйозна
ситуація для дітей з інвалідністю значно погіршилася
після лютневого вторгнення. Війна – це насамперед
порушення гармонії, відрив від звичного оточення та
життя. це абсолютно нова реальність, найбільше від
неї страждають діти.
Зазвичай сиріт у мистецтві зображають так, щоб
викликати у глядача співчуття, це можна побачити
на прикладі робіт Томаса Бенджаміна Кеннінгто-

на(Thomas Benjamin Kennington) « сироти», Йогана
Матіаза Ранфтля(Johann Mathias Ranftl) «сирота що
просить милостиню». Деякі твори мистецтва представляють горе та травму, тоді як інші відображають
«вогонь надії та непокори, які приходять із такою
трагедією». У дитячій літературі є поширений такий
драматичний прийом, коли в основу історії поміщають
дитину сироту та її пригоди. Читач усім серцем співчуває таким героям, прагне, щоб вони перемогли, але
водночас жоден із нас не бажає, щоб за його плечима
опинився досвід існування у дитячому будинку.
У творчості Бенксі часто присутні діти. В основному
вони зображуються, щоб висвітлити нагальні соціальні чи політичні проблеми. Найвідоміша і культова
робота Бенксі – графіті «Дівчина з повітряною кулькою» з цитатою «Надія завжди є», вперше це графіті
з'явилося в 2002 році в Лондоні. На дев’ятому місяці
повномасштабного вторгнення росії до України на
Київщині почали з’являтися роботи Бенксі Понад
дві третини дітей в Україні були вигнані з батьківщини, витіснені з родини своїх громад і переміщені.
Багато дітей зазнали обстрілів, ракет, тисячі були
поранені, сотні вбиті, і багато інших продовжують
жити з загрозою всього цього щодня. Твори Бенксі в
Україні привертають увагу до спустошення, спричиненого російським вторгненням. Намальовані на
розбомблених будівлях, зображення відображають,
як досвід війни порушує повсякденність автор підкреслює що жах війни зачіпає навіть дітей, це можна

Іл. 15. Брам Еленс, інсталяція «Сироти». Ларен, Нідерланди, 2018–2020 рр.
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побачити на прикладі двох муралів, в одному діти
граються на гойдалці , яка є протитанковим їжаком,
а в іншому графіті зображений образ хлопчика намальований на стіні дитячої кімнати, зруйнованої російською ракетою, цей хлопчик перекидає дорослого і
в декілька разів сильнішого суперника, одягненого в
костюм дзюдоїста з чорним поясом (13).
Ще одним прикладом до даної теми є інсталяція
Брема Елленса(Bram Ellens) «сироти» про самотність
і перевиробництво. Автор збирав непотрібні картини людей які померли і давав їм нове життя (15).
«Оскільки діти–сироти в дитячих будинках продовжують сподіватися, що прийде хтось, хто цінуватиме
їх і піклуватиметься про них, так і ці картини продовжували сподіватися на друге життя, зберігаючись у
багатьох комісійних магазинах по всій країні» [19].
Вітражна композиція «Споглядаюча дитина» Вільгельма Бушульта (Wilhelm Buschulte) є однією з робіт
створених наприкінці 1960–х р вказує на нелюдські
вчинки людства такі як вбивство Кеннеді, Мартіна
Лютера Кінга, голоду у Біафрі холодної війни та війна
у В'єтнамі. Ці вітражі завжди будуть доречними,
оскільки, нажаль завжди є війни та трагедії.
Також роботи Джонсона Цанга, який працює в Гонконзі і створює скульптури з порцеляни і нержавіючої
сталі. всю свою колекцію моторошних немовлят із
порцеляновою шкірою автор називає «Внутрішньою
дитиною», як спробу зобразити дорослі турботи та негаразди через чистішу ментальність дітей(14). «Кожна
доросла людина має внутрішню дитину глибоко в нашій душі. Це те, що викликає у нас цікавість, спонукає
нас шукати щастя .. і, перш за все, дає нам сміливість
прийняти нашу справжню сутність» [11].
Комплекс дипломної роботи «Загублені» складається
з трьох вітражів з трьома сюжетними лініями Кольорова гама обмежена чотирма основними кольорами,
а саме: синім, червоним, чорним та жовтим, прозоре
скло використовується для надання роботі легкості,
в той же час прозорі ділянки тримають композицію в
цілісності і грають на противагу контрастним кольоровим сполученням. Вибір кольорової гами обґрунтовується тим, що авторка надихалася традиційними гармоніями середньовічних вітражів. Ще одна причина
вибору даної колірної гами це те, що вона про дітей, а
вони здебільшого асоціюються з яскравими кольорами незважаючи на дисонанс який може скластися від
теми роботи, але все це було зроблено свідомо.
У лівому вітражі зображена втеча від проблем які
спричинила війна. Через велику кількість деталей
можна передати комплекс емоцій які супроводжують
війну, але в той же час ці деталі не окреслюють конкретну емоцію, а показують загальне відображення
в сприйнятті людей. У центральній вітражній композиції діти знаходяться самі в наповненому страхом та
розпачем світі, зображена покинутість, яка асоціюється з холодним зимовим лісом. Діти – це вогники
надії у сповненому хаосом світі. Справа композиції
можна спостерігати три фігури, в руці однієї з них
знаходяться квіти – символ надії. Так як, композиція
виконана у спрощеному стилі, глядачеві буде важко

розібрати, які саме квіти знаходяться в руці, адже
вони відтворені у абстрактній манері. Проте смислове значення у них таке: вони відповідають за надію,
новий етап у житті та горе втрати. Не зважаючи на
пережиті події та ситуацію навколо, потрібно шукати
в собі сили, щоб долати труднощі.
Робота «Загублені» є спробою висвітлити проблеми
дітей сиріт. Вона має виразне соціальне спрямування та наводить заклик до суспільства для пошуків
варіантів покращення життя дітей, у яких воно позбавлене позитивних емоцій (19).
ВИСНОВКИ
Проведено аналіз розвитку мистецтва вітража у
кранах Західної Європи 1950–х—1980–х рр., проаналізована джерельна база пов’язана з даною темою.
Варто відзначити, що незважаючи на колосальні
руйнування після двох світових війн відбувся розквіт
даного виду мистецтва. З’явилося багато новітніх
винаходів, технологічних можливостей, технік виконання, а разом з віянням в мистецтві тих років кардинально змінилось сприйняття авторами сюжету і
того що вони зображали. Для них важливим здебільшого стала гра світла, кольорів чи образу який
вони створювали. Мистецтво другої половини ХХ ст.
було сформоване багатьма факторами – художніми,
історичними та соціальними.
Прослідковується така закономірність, що Німеччина, для якої повоєнний період був дуже складним
через історичний контекст, змогла стати лідером у
кількості створених вітражів за даний період і відзначитись школою, яка мала вплив на багатьох вітражистів по всьому світу. Стиль німецьких вітражів був
чітким та лаконічним, роботи стали абстрактними та
з філософським підтекстом. Беручи до уваги такого
німецького митця як Георг Майстерманн, примітно,
що він був одним із післявоєнних художників, які
створили найбільше вітражів. Його перші роботи
мали політичний характер, але після 1945 р. він змінив тематику творчості, створивши на той час новий
сучасний стиль релігійного мистецтва. Варто також
зазначити, що частково завдяки йому та його роботі
Німеччина змогла відновити зв’язок із міжнародним
мистецтвом після Другої світової війни. Інші два
німецьких автори це Йоганес Шрайтер та Людвіг
Шафрат вони були високо оцінені в академічних
колах. У Шрайтера була розвинута власна візуальна мова в якій лінія набула головного значення у
вітражах, каліграфічне використання свинцевої лінії
було революційним. Він отримав широке міжнародне
визнання та вплинув на художників скла в Австралії,
Великобританії, Німеччині, Японії та США завдяки
своїй викладацькій діяльності. У Шафрата абстрактні
вікна були сповнені символізму та філософського
мислення. Митець повністю відмовився від класичної
концепції вітражів, проігнорувавши класичні технічні
аспекти заради композиції. Стилі цих трьох авторів
перегукувалися, це помітно у роботах, але вони були
абсолютно різними. Митці своїм новітнім підходом
задали тенденцію та вплинули на багатьох художни-
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ків по склу не тільки у Німеччині, а ще й за її межами.
Велика Британія не постраждала так сильно як
Німеччина після двох світових війн, а ще церква була
консервативною і довго не бажала запроваджувати сучасні на той час абстрактні вікна. Ці аспекти
вплинули на кількість створених нових вітражів після
1950–х рр. Відомим авторами того періоду стали
Патрік Рейнтьєнс і Джон Пайпер. Це було партнерство художника та майстра вітража. Вони змогли
створити відомі твори абстрактного характеру.
Часто співпрацювали з інженерами та технологами
для консультації у виконанні складних проєктів. Їхні
вітражі нагадують французький стиль та традиційну
англійську школу. Їхня творчість заклала фундамент
для розвитку вітражів в майбутньому, адже починаючи з 1970-х рр. з’явилися нові імена. Найвідомішим
з них став Браян Кларк, і відповідно з’явилася нова
мова вираження. Автори тих років перейняли для
себе графічну лінійну мову Німеччини і додали до неї
відчуття кольору традиційних англійських вітражів.
У Франції уряд підтримував відомих художників того
періоду та залучав їх до створення вітражів, ті твори
були барвистим і завдяки тому викликали багато емоцій, відповідали художнім тенденціям того часу. Художники багато експериментували, в результаті було
розроблено багато нових методів та технік. Одним з
найвідоміших вітражисів у Франції став Марк Шагал
Це художник, який став відомим не лише у Франції,
а й у всьому світі. Його стиль нагадував англійських
прерафаелітів із символізмом і наївним мистецтвом.
Можна також зазначити, що є певна проблематика
з сучасним вітражем і вона своїм корінням частково
сягає ще повоєнний час попри ті всі експерименти і
технологічні відкриття все рівно були складні нюанси,
десь певна заангажованість в політичних контекстах
десь у релігійних моментах.
На основі даного дослідження було створено концепцію вітражної композиції «Загублені», яка фокусує
свою увагу на проблемі дітей сиріт, що актуалізувалася в контексті війни. Вона має яскраво виражену
соціальну спрямованість і спонукає суспільство
шукати шляхи покращення життя дітей.
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Володимир Валько
Інтерпретація гуцульського хреста в
сучасному декоративному мистецтві
Світова історія прикрас сягає ранніх епох розвитку
людства, їхня взаємодія та значення формується
впродовж усіх віків, і до сьогодення. Прикраси
відігравали оберегову та естетичну функції, виступають у якості матеріального прояву емоційного
життя людини, часто є символом влади і показником
приналежності до відповідного суспільного класу. У
таких формах виникла, розвивалась та живе сьогодні прикраса на теренах сучасного заходу України, а
саме Гуцульщини. Великою увагою даної тематики
позначений гуцульський хрест, як унікальний витвір
того часу, свій розвиток він отримує ще задовго
до свого найбільшого традиційного розквіту, який
відбувся у XIX ст. Набувши своєї характерної символіки та форм впродовж століть, професійні майстри
у періоді XX – XXI століття намагаються розвивати
та дотримуватись естетики декорування виробів.
Доповнювали їх на перший погляд в основному
насиченішою деталізацією виробів, що набуває біль-

шого призначення ужитковості в межах прикраси
теперішнього суспільства, яке несе собою виключно
естетичні цінності.
Актуальність теми зумовлена пошуком нової проекції для традиційних форм прикрас на основі їхнього історичного розвитку. Потрібно розвинути функціональність та значимість, не втрачаючи символічної
цінності. Останніми роками оригінальні гуцульські
мосяжні хрести не стають об’єктами великої кількості досліджень, серед існуючих сучасних праць
акцентувалась увага на таких виданнях, як [1], [3],
[14]. Шлях цього історичного дослідження є в певній
мірі обмеженим, в рахунок того, що генезис вивчається виключно на орнаментально-символічній системі, в той час коли ікони мають більш конкретніші
позначення у вигляді датування та їхнього авторства.
Отож, обсяг різноманітності наукових досліджень є в
рази меншим, саме ця праця повинна надати новітній
шлях розвитку, що дозволяє нам розширювати та
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окреслювати більш важливі аспекти обрані безпосередньо самим митцем, та надання можливості
змінити сприйняття самих прикрас, що приведе до
нових пошуків та питань сучасного характеру.
Метою роботи є дослідження специфіки формотворення гуцульської прикраси. Визначаючи певні
тенденції мистецтва XX – XXI ст., ми можемо провести інтеграцію нових формотворчих засад у сучасне
декоративне мистецтво народної творчості.
Об’єктом дослідження стає гуцульська культура,
зокрема ужиткові її прояви.
Предметом дослідження безумовно слугують
тенденції формоутворення гуцульського хреста, в
проекції його історичного розвитку. Також дана мета
наводить нас на вивчення сучасного декоративного
мистецтва у періоді XX – XXI століття.
РОЗДІЛ І. Історія формотворення хреста на
Гуцульщині
У нашому сьогоденні, як і в давнину, хрест це є важливий символ християнства, ним увінчують церкви
та іконостаси, це невід’ємний атрибут на літургіях,
та зрештою й всіх християнських обрядах. Спираючись на формулюваннях М.Станкевича у виданні [1],
хрест у релігійній та ритуально-побутовій, мистецьких сферах має не менш вагоме місце, як ікона. Ще

у неоліті міфологічною ідеєю хрест слугував, як знак
охоронної магії. Відповідно й у той час з'являються
певні графеми на археологічному матеріалі віддалених культур, таких як центральноєвропейської,
близькосхідної, східноєвропейської, індійської та
інших. Саме так найстаріші хрести-знаки зустрічаються на ритуальному керамічному посуді трипільців
Середнього Подністров’я та Подністров’я (IV тис. до
н.е.).
В тому ж виданні [1] зазначається, що у ранньохристиянському мистецтві хрест проявляється в III – IV
ст. та з подальшими століттями стає постійною
темою живописних та пластичних сюжетів. Ідеологія та семантика хрестографем містять первісні
дохристиянські та християнські синкретичні пласти,
які виявляються то світовим деревом, то солярними знаками, або ж позначаються “антропоморфим
центризмом”. З цього стає зрозумілим, що різнорідність хреста впливає на складну структуру художнього тексту, а саме побудови та порядку візуальних
елементів, композиційних зв’язків та ідейно-смислового й художньо-емоційного образу. В українському
сакральному мистецтві хрест має присутні виразні
тектонічно-стилістичні родові ознаки, а сама типологія виділяє сім різних груп, це - архітектурні, літургійні, нагрудні, увінчуючі, меморіальні, ікони-хрести
та хрести-“мороки” [4]. В загальному їхня стилістика

Іл. 1. Первісні хрестографеми
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відповідає мистецьким традиціям своїх типологічних груп, проте детальніші та визначальні складові
структури художнього тексту хреста залишаються
малоз’ясованими. У процесі досліджень різних авторів їх об’єктивно поділяли на дві підгрупи.У першій це
були хрести з первісними формами хрестографем
які виділяють синкретизмом ідеології, їх однаково шанували і язичники, та шанують християни. У
другій групі це саме християнські хрести, які мають
виражені релігійні сцени та символи. Різні видання
зазвичай подають до 20 типів різноманітних хрестографем, і деякі з них, вчені впевнено позначають як
первісними формами, утворюючи першооснову архітектоніки хреста і похідну базу для різноманітніших
хрестографем (іл.1).
Прямий хрест (іл.2) вважається найпоширенішою та
найдавнішою хрестографемою, а також і прототипом для утворених художніх структур майже для всіх
типологічних груп хрестів. Таке накладення вертикалі
і горизонталі символізувало єдність земного та небесного. У результаті чого, пряма вертикальна форма набула більш акцентованого значення, а горизонтальна пряма слугувала її доповненням. Такі риси
добре прослідковуються в галицьких енколпіонах
XIII століття (іл.3), металевих увінчуючих хрестах XVIII
– XIX ст., в кам’яних намогильних та придорожніх
символів того ж XVIII – XIX століття. Окрема структура прямого хреста вибудовується в його доповнюючих деталях оточення, а саме німбу, кола, розміщені
на площині диска. Хрест, що описаний колом (іл.4),
має розширені кінці, утворені в результаті проміжних
рівнобедрених трикутників, дотичних до основного
перехрестя та кінців рамен. Так виникає динамічна
структура хреста, яка є перехідною від символіки свастики. Коло починає отримувати конкретні
пластичні значення, у формах вінка, що символізує
перемогу християнства, та враховуючи доповнення
у самому перехресті сюжетами розп’яття, починає
проноситись ідея воскресіння. У натільних хрестиках
Київської Русі дані форми активно простежуються,
також зустрічаються унікальні зразки з кулястими та
навіть головкастими типами (іл. 5).
У них часто прослідковується п’ятичастинна побудова композиції, де у центрі були простіші форми по
типу кільця чи квадрату, а самі рамена є виглядом
розтягнутого кільця, або тих же головкастих і дископодібних форм. Такі форми не мали навіть натяку
на сюжети розп’яття, проте в центральній частині
подекуди були присутні символи різних форм, такий
собі відгомін язичницьких мотивів. Паралельно іде
розвиток формоутворення “розквітлого хреста”,
який мав свій початок з описаного кола. Він набуває
життєрадісного характеру, зумовленого процвітанням рослинних мотивів. В XVII – XVIII столітті хрестово-дискова структура починає рідше появлятись,
лишаючись тільки в увінчуючих хрестах. Якщо ж
згадувати історію багатораменних хрестів, то бере
вона свій початок ще у V ст., тоді утворився так званий латинський хрест (іл.1), який отримав видовжену
форму внаслідок продовження стояка, та зміщенню

центрального перехрестя. В результаті такі зміни
імовірно спричинили поштовх до формоутворення структури багатораменних хрестів, найбільший
їхній прояв фіксується у надгробних позначеннях.
Також до першої підгрупи хрестографем можна
внести “хрещаті” хрести (іл.6), в процесі ускладнення
прямого чотирикінцевого вони беруть свій початок
у ранньому середньовіччі. Його кожне закінчення
перехрещене додатковою меншою формою, тобто
кожен кінець це новий початок, що дозволяє розбудовувати структуру до будь яких масштабів. Такою
своєрідною формою вони підкреслювали смислову
ідею оберегу, та зачаровуючи своєю ажурністю,
вони стали досить поширеними на теренах сучасної
України [1]. Хрещаті форми особливої популярності
набирають в кованих увінчальних хрестах XVII – XVIII
ст. [6], в різьбленому декорі у XVIII – XIX ст., також
така форма стає поширеною в церковних дерев'яних хрестах XIX ст. попри те що, вона візуально
відноситься до більш магічно-обрядових символів.
Торкаючись сакральних тем, можна ще виділити
різьбленні ікони-хрести (іл.7) та поминальні. Перші є
мабуть реліктами забутих дохристиянських традицій,
які своєю символікою і знаками виражали певні думки про всесвіт. Це були також обереги, які вже призначалися для оселі. Другі прилаштовувались вже до
зовнішніх стін церкви, після поховання мертвого, такі
хрести в переважній більшості багато кінцеві або ж
профільовані до подібних надмогильних знаків. Їхня
структура художнього тексту виходила з довільної
трактовки хрестографем у поєднанні з магічними
символами.
Однією з найменш досліджених типологічних груп
гуцульського мосяжництва є саме нагрудні хрести. У
припущенні С. Боньковської [1], що одним із архетипів гуцульських відзнак були “крижі” та ствердженнями М.Станкевича [7] про первинну гуцульську
іконографію, яка має поєднання зображень площинно трактованих чотирикінечних “грецьких” хрестів
та язичницьких солярних мотивів “кружел”, витікає і
наступне припущення дослідниці С.Бонковської [1],
що на Гуцульщині традиція хрестограми утворилась
щонайменше у давньоруські часи. Так набуває своєї
послідовної логіки вирізьблений на скелі малюнок
формою хреста у Верховині на Писаному Камені
(іл.8). Його появу М.Бандрівський [8], відзначає як
символ погашення язичницького культу Сонця та
датує XII-XIII століттям. Проте місцезнаходження
іншої хрестографеми, вирізьбленої окремо від язичницьких символів та наявність ритої примітивнішої
форми однораменного хреста, який перекриває собою солярні знаки стародавнього культу датується
вченими не пізніше VIII ст. Відповідно припускається,
що на території Гуцульщини ще до появи “грецьких”
площинних хрестограм вже були знані християнські
символи. За твердженнями Ю.Карпенка [9], саме
уличі могли бути поширювачами символів, оскільки
це південно-західні степові племена що входили до
племінного об’єднання антів. Вони були у постійному контакті з Царгородською Грецькою Імперією

2 0 2 2 ▪ к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪ м а г і с т р і в ▪ 75

протягом V-VII ст., і саме в періоді VIII – IX ст. могли
принести із собою символи християнського віровчення, якими намагались погасити старовіцькі
символи місцевих вірувань. Також доповнюючи цей
період, зазначається [1], що у південно-східних Карпатах засідали візантійські священнослужителі, які
були вигнані іконоборцями, не виключено що саме
й ними був заснований монастир “в Полониноу”. Він
був розміщений високо в горах, про яких йде мова
в Іпатському списку “руського літопису” під 1262 р.,
та саме він став місцевим центром розповсюдження
даних типологічних хрестів.
Словом, можна ствердити що процес християнізації напряму вплинув на тогочасну орнаментику, він
тривав дуже довго і виразно позначився у народному мистецтві поступовою асиміляцією язичнецької
символіки з новою християнською. Я.Ткачук [10]
зазначила, в першу чергу тоді підпадає саме солярна
символіка, яка позначилась злиттям сонячного диску
з хрестом, найвиразнішим прикладом називають згарди (іл.9), вони складаються з однієї чи двох низок
дисків або хрестів. Для з’єднання згард слугували
чепраги, вони переважно круглі та прикрашені орнаментом, відігравали роль сонячного символа, що й
пояснює їхню диспропорцію зі згардами. Чепраги
мали невиправдані функціональні розміри та сягали по 6-7 см., і у центральній частині декорувались
різними варіантами солярної символіки (іл.10). По
тому ж принципу, але вже з делікатними розмірами
був архаїчний тип згард, вони складалися з круглих
медальйонів подібних на чепраги, та були декоровані різними солярними емблемами, проте цікавим
фактом є вписування в коло їх дисків різноконечного
хреста з чотирма малими колами між ременами, ці
хрестоподібні мотиви були дохристиянськими, та
позначались як солярні знаки.
В процесі часу, поступово дископодібні знаки в
згардах набувають хрещатої форми, спочатку появились хрестоподібно розміщені кружки (іл.11), далі ці
додатки ускладнились та почали збагачувати форми.
І так сонцеподібні диски у згардах супроводжуються плавною зміною на так звані хрещики. Хрещики
це були хрестики з одинаковою формою рамен,
які доповнювалися променями у проміжках (іл.12).
Згодом і самі хрещики отримали розвиток у вигляді
видовження одного з рамен, і сам хрест набирає
своєї християнської культової форми (іл.13). Такі хрести почали отримувати рельєфні розп’яття з рисами
примітивної пластики, але й на таких християнських
типах ще утримувалось багато залишків язичницьких
символів. Такі мотиви були постійними елементами у формуванні свіжої орнаментальної системи
різнотипних хрестоподібних гуцульських відзнак .
Хрести могли вже слугували як частиною згард, так
і самостійною прикрасою, яку переважно носили
чоловіки (іл.14). Отож, фіксуються безперервні та
формотворчі традиції, а саме в орнаментальній системі національних релігійних символів, з поступовими
прийняттям християнського віро вивченням та його
символіки. Саме так у площині неперевантаженій

орнаментами перехрестя, зникає косий хрестик, і
на його місці утворюється іконографічний мотив. У
результаті двохвісної симетрії, яка була закладена
у форму “крижа”, відбувається переформування у
хрестограму, поновлена тектоніка одного з найдавніших типів нагрудних християнських символів
призводить до значних змін у його пластичному та
декоративному вирішенні. З метою вільного розміщення хрестограми його сторони значно видовжуються, по обрису в одній з них закріплюється латинський символ. Трапецієподібні закінчення первісних
рамен амулетів зберігаються та стають своєрідною
частиною завершення ускладнених обрисів. З метою
композиційної рівноваги мосяжники доповнюють
хрестограму різнотипними закінченнями у вільному
просторі перехрестя (іл.15).
У цілому процесі формоутворення кінцеві обриси трактованого “крижа” поступово губляться, та
перетворюються на оберіг. У виданні [1], зазначається, що в 1596 році після падіння тогочасної місцевої української церкви, активізується просочення
ренесансної формотворчої ідеї. У світовій культурі
періодом з XIV ст. Італія стає центром поширення
вищезгаданого культурно-філософського руху, що
очевидно теж дає свій вплив на поширення саме
пластично-трактованої фігури розп’ятого Спасителя.
Також в наукових дослідженнях зазначається, що
даний сюжет на хрестоподібних оберегах отримує
свій розвиток під час активізації “Опришківського”
руху XVII – XVIII ст., тому сам образ Спасителя, як
мученика за національне визволення, поступово стає
не тільки композиційним, а й смисловим значенням. Продовжуючи розвиток даного сюжету, він
не набирає яскраво виражених об’ємних форм, за
рахунок нестачі виражальних засобів стає на шлях
пластичного спрощення Розп’яття. На противагу
цьому, більший розвиток отримує декоративне
оформлення, утворюються складніші композиційні
поєднання, та видовженні між кутові промені на
своєму закінченні набувають більш хрещатих форм
(іл.16,17). У висновку даних фактів С. Боньковської,
зазначається [1], що тепер значних розмірів нагрудні
хрести стають своєрідними гуцульськими оберегами-прикрасами, які окрім сакральної ідеї містять
чимало декоративних ідей. Таким чином, культовий
“грецький” символ у культурному середовищі Карпат, поступово перетворюється в традиційний витвір
Гуцульщини, з найрізноманітнішими орнаментальними та формотворчими оздобами.
У періоді XVIII – XIX ст. мистецтво мосяжу переживало свій найбільший розвиток на теренах Гуцульщини, а посилаючись на твердження О. Валька [3], за
рахунок унікальних та різноманітних технологій він
був найбільшим в межах цілої східної Європи. Мабуть
саме тому в XIX ст. гуцульський край стає певним
відкриттям для Європи, це була своєрідна екзотика,
зі своїм архаїчним устроєм. Великий наплив туристів
та прокладення туди колії, почали негативно впливати на автентичність їхнього мистецтва. Розбудова
інфраструктури та поява фабричних прикрас, своєю
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дешевизною розпочинають витісняти виробництво
унікальних мосяжних хрестів. На своїй лекції О.Валько розказує, що перша світова війна та подальші
кризи все більше віддаляли те відродження. Вже аж
на початку XX століття стається певна активізація
мосяжництва, яке супроводилось відкриттям перших
курортів, проте той наплив туристів фактично добив
цей промисел. У зв'язку з кількістю замовлень
якість вже не відповідає тій автентиці XIX ст., вироби
почали доповнюватися кольоровими вставками,
пропадає гармонія декору та форми. Мосяжництво
остаточно втрачає свою цікавість. Ще до початку
Другої Світової війни це виробництво тягнулося аж
до приходу радянської влади, після чого мосяжництво остаточно зникло.
Підсумовуючи даний матеріал можна дійти до
висновку, що основна хрестографема гуцульського хреста супроводжується безпосередньо самою
християнізацією суспільсьства Гуцульщини. Весь
розвиток гуцульського металу є рівномірним з ростом культури даного регіону. Після свого розквіту
отримує різкий занепад, з невідомою долею відродження. Нагрудний хрест утримався в своїй основній
христографемі, та в межах своєї ужиткової форми
закріпився у народному декоративному мистецтві, як
унікальний витвір Гуцульщини.
РОЗДІЛ ІІ. Відродження гуцульського хреста в
період XX - XXI століття
Декоративно-ужиткове мистецтво найбільше відображає культурні традиції будь якого етносу, адже
воно завжди є у побуті та контакті з людиною. Воно

часто містить у собі світогляд та моральні цінності
народу, їхні традиції, естетичні ідеали та віросповідання. Всі ці перелічені якості, прослідковуються в
гуцульському мистецтві, і безпосередньо, як ми вже
зазначили у самому гуцульському мосяжному хресті.
У періоді XX ст. і продовжуючи вже в XXI ст. активізується всесвітній процес глобалізації [12]. Вона
напряму впливає на всі сфери життя усіх народів,
декоративне народне мистецтво не стає винятком.
В аналізі теперішнього стану народної культури, Т.
Кара-Васильєва у своїй праці [11] підкреслює, що у
загальній формі відбувається певна переакцентація
творчої діяльності у напрямку самодіяльного мистецтва, тобто відбувається певний ухил від народних
традицій мистецтва. Це можна назвати негативним
результатом тої ж глобалізації, проте якщо аналізувати творчість професійних митців народного
декоративного мистецтва [13], можна визнати що за
рахунок глобалізації відбувається активність виставкової діяльності на міжнародному рівні, участі в
концептуальних проектах, які вже й відбуваються не
тільки за рубежом, але і в Україні, сприяють утворенню нових технічних та художніх дифузій сучасного
декоративного мистецтва. Створення робіт у контексті головних напрямів мистецтва доби постмодерну,
стають на порядку денному.
Спираючись на ту ж працю, можна підсумувати, що
впродовж XX ст. промисловий розвиток сприяв занепаду народної творчості. Професійні митці відігравали важливу роль у регенерації народного мистецтва, вони проводили передачу майстерності вже
сталими традиційними формами, тобто у постійному

Іл. 16-17. Хрест, середина XIX ст.
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Іл. 13. Згарда, друга пов. XIX ст.

Іл. 26. Слава Салюк, Згарди

безпосередньому контакті, від вчителя до учня, від
одного покоління до наступного. Прихід прогресивних художників також мав позитивний результат на
відродження декоративного народного мистецтва,
під призмою вивчення традицій своїх напрямків вони
сприяли появі нових форм мистецтва. Проводилась
певна трансформація в нові умови практичності та
їх пристосування до потреб в сучасному світі, тобто
відбувається дифузія в нову уставлену структуру
побуту. Також, це й сприяло до відходу анонімності
виконання, відбувається тяжіння до індивідуальності
та авторства своєї манери виконання. На жаль, не
всі види традиційної культури отримали своє переродження, так до прикладу відродженних входить
українська писанка, вона набуває риси національного символу, що викликає велике захоплення.
Отож, у періоді XX ст. можна зазначати, що попри
певні труднощі, відбувається велике переродження
народного декоративного мистецтва. [11] Найяскравіший напрямок народної творчості розвивається
у вишивці, звісно він отримує свій початок саме в
західній частині України, оскільки західноєвропейський стиль Ар Нуво був взятий в основу традиційної вишивки сестер Кульчицьких (іл.18,19), це
була певна інтерпретація гуцульського народного
мистецтва. Продовжуючи таку тенденцію Т.Кара-Васильєва зазначає, в центральній частині України
спільними силами М. Самокиша та В. Кричевського
формувався народний український стиль (іл.20,21)
під впливом дослідження вишивки барокової доби, у
результаті чого відбулось підвищення декоративності
та образної ідейності. В Україні цей новітній художній
ідеал барокового світобачення став яскраво вираженим національним стилем, що якраз і відповідало
характеру нашої культури VII – VIII ст., і саме так він

починає утворювати стиль модерну східної частини
нашої держави.
У світовому масштабі декоративне мистецтво являється одним з найдавніших галузей художньої діяльності, воно відповідає за рівень культурного розвитку кожної нації. Їхня естетична цінність є залежною
від фізичних і пластичних якостей, різноманітностей
та технологічних унікальних факторів конкретної
доби. Саме тому актуальність даної проблематики
піднімається у науковій роботі [11] академіка НАМУ
Т. Кари-Васильєвої, зазначається, що процес становлення українського народного декоративного
мистецтва є важливим фактом подальшого існування традиційного мистецтва у межах всесвітньої
глобалізації. Становлення України як самостійної,
повноціної держави піднімає інтерес до традиційної
ідентичності, та саме з про європейським вибором,
українське традиційне мистецтво повинне закріплюватись і продовжувати розвиток якомога більшої
кількості різних народних галузей творчості.
Посилаючись на [11], фонд українських митців
XXI ст. супроводжується сучасними тенденціями
формоутворення та баченням розвитку в контексті європейського творчого процесу. Відбувається
рефлексія на модні течії, як і світового мистецтва,
так і нашого вітчизняного, зберігаючи основні національні мотиви та традиції.
Декоративне мистецтво стає найбільш чутливим та
динамічним відповідно до різних течій часу, створюючи
нові образи конкретного твору, та й взагалі всього
предметно-просторового середовища, формується
цілісна система сучасного народного мистецтва, і саме
вона має можливість вберегти наші архаїчні та культурні традиції у періоді великої глобалізації. Ще з XX ст. у
всіх етносах відбувається певна суперечність між ори-
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гінальністю традиційного мистецтва та масового збуту,
технічний прогрес поглинав рукотворність народного
мистецтва. У свої часи це пережила Гуцульщина, та
на відміну від того часу, зараз суспільство отримало
чимало культурних діячів, які мають в певній мірі змогу
втримати та доносити в маси ідею народного традиційного мистецтва. Вивчаючи дослідження [11], можна
ствердити, що відбувалось кілька стадій осмислення
цієї данності, від негативної і повністю заперечувальної,
і аж до створенню нового стилю, на основі головних
вивчених традицій рукомесла. Такий патріотичний рух
отримав свій початок в Англії, та основними ідеологами
були художник В.Морріс і філософ Дж.Рескін, мета
полягала у привертанні уваги суспільства до даної
проблематики. Таку ідею підхопила і Німеччина, яка
згодом стала центром даного руху. У ній було створено
спеціалізовану спілку “Веркбунд”, яка мала на меті всіма способами побудувати певний баланс та усунути всі
суперечності між промисловістю та естетикою, підняти
рівень якості побутових ужиткових речей. В результаті
чого стає усвідомлення всієї важливості народного
мистецтва та рукотворної праці у ньому, тоді піднімається питання вивчення та дослідження орнаментики
для його розвитку. Процес давав негативний результат
вже в промислову зону і у висновку спілка дійшла до
потреби творення нової стилістики декоративного
мистецтва. Велику роль у формуванні стилю починає
відігравати Вища художня і архітектурна школа “Баугауз”, її очолив Вальтер Гропіус. Саме в “Баугаузі” тривав
пошук новітнього стилю в межах функціоналізму та потребності, який зміг би відповідати високому художньому стилю та машинному виробництву. Україна тоді теж
підхопила ідею формування нового стилю, та також
отримала свій розвиток, і важливим фактором було
розуміння про оберігання народної творчості. Відроджувались та вивчались забуті рукомисли, піднімався
їх рівень, тривали та досі тривають пошуки національної моделі українського мистецтва. Україна є досить
молодою державою, а підкреслюючи що декоративне
мистецтво дуже чутливе до всіх соціально-економічних та політичних процесів, попри те, все ж отримала
ідеологію відтворення народного мистецтва.
У західній частині України митці активно звертались
до мистецтва Гуцульщини, надихаючись для основи
сучасного національного мистецтва (іл.22). В 19301950 роках формується чіткий поділ декоративного
мистецтва, на соцреалізм під впливом тогочасної
влади, та на народне, яке ще зберігає традиційні
риси. Важливою ознакою мистецтва у тоталітарні
часи було звернення до неокласики, як до стильового
орієнтиру, що й у подальшому лягало в основу офіційного декоративного шляху. Ці роки були своєрідним
континнумом, який не давав того потрібного розвитку
народного мистецтва. Подальший період 1960-1980
років був значно позитивнішим у плані розвитку. У
той час активно розвинулась художня промисловість,
де робились речі масового вжитку і більш виставкові
індивідуальні твори, особливою характерністю того
періоду є більш вільні форми та набувається своєрідна унікальність. Ще у часі 60-тих років було помічено

негативний вплив, механічного повторення образотворчого фольклору, тому в 70-тих роках відбувається
нове переосмислення, проводиться глибший аналіз
системи образу та естетики, та головних принципів
композиційного будування. У 80-тих роках художній
промисел отримує свій найбільший розвиток, формується новий тип народного майстра, в процесі
загальної спрямованості до виразності паралельно
розвивається “натурстиль” та “дизайнстиль”. Період
1990-тих років для України відзначається отриманням
свого державного статусу та паралельно у мистецтві усвідомленням специфіки і природи народного
професійного мистецтва. У часі XX ст. українське
декоративне мистецтво впевнено заявляє про себе
як мистецтво високої естетичної приналежності,
і утримавши цей зв’язок з архаїчними традиціями
народної творчості, сформовуються нові риси та
зміст, за допомогою яких є можливість “протистояти” глобалізації. (іл.23,24,25) Сучасні українські митці
починають тяжіти до образотворення, дивлячись
на це через призму філософських розмірковувань і
емоційної змістовності. Змінюються основні принципи
формоутворення, принцип корисності та утилітарності
відходить на задній план, фіксується дифузія декоративного та образотворчого мистецтва.
Отож, можна підсумувати, що у час XX –XXI ст.
декоративне мистецтво стає багатогранним явищем
нашої культури, яке розвивається тепер разом у
шляху з західноєвропейським і світовим художнім
процесом. І на фоні успіхів інших прикладних дисциплін, варто розглянути як формується відродження
гуцульської культури, а саме ужиткових архаїчних
прикрас.
Посилаючись на сучасну працю дослідження [14],
можна зазначити, гуцульські прикраси набували свого
невід’ємного характеру в образі народного вбрання впродовж століть. Сьогодні вони стали певною
основою для натхнення у творчих колах митців. Свій
так званий розвиток і продовження вони отримали
вже за часів незалежності України, утворюються
широкі риси розгалуженого мистецького явища. Саме
багатство їхньої національно художньої значимості,
слугує вже як своєрідний показник етнічної належності, розпочинає об'єднувати митців декоративного
мистецтва з різних галузей. Професійні митці так само
як і самодіяльні майстри розпочинають створювати
свої власні композиції образу прикрас. У противагу
масовому виробництву, сучасні дизайнери розробляють авторські композиції, добрим прикладом слугує
творчість Любарта Ліщинського та його доньки Слави
Салюк (іл.26), їхні роботи були представленні на
багатьох виставках за кордоном, зокрема і у Львові.
Великий вклад розвитку гуцульського мосяжництва
періодом XX – XXI ст. дає нам В. Стринадюк, що сам
є уродженцем міста Косова. Вивчаючи його творчість
[15] ми дізнаємось, що з 90-тих років автор працює у
різних жанрах художнього металу, та серед багатьох
предметів гуцульського побуту, які він відтворює,
головними для нас є автентичні гуцульські аксесуари,
як чоловічих так і жіночих ансамблів одягу. Зразком
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Іл. 31. Всеволод Бажалук, хрестики до згардів, згарди, авторська техніка

Іл. 34. Авторські вироби подружжя Н. Качмар та В. Качмар

Іл. 35-36. Авторські композиції Р. Шимчук

для нього служило безпосередньо мосяжництво XVIIIXIX ст., звісно авторська інтерпретація теж є присутня, що є характерним для даного часу. Унікальним
розвитком його композицій є укладка різнотипних
хрещиків в одному намисті (іл.27). Автор поміщає як
повністю круглі згарди з солярними символами, так
і хрестографемні форми які переходять у сталі хрещики з характерною сценою Розп’яття, яка активно
просувається у часи формотворення гуцульських
хрестів. Також аналізуючи його самостійні композиції
хрестів (іл.28), можна помітити що автор відтворює
дохристиянську та християнську символіку в основі
своїх форм, композиції стають не перевантаженими і
в міру складними. На основі дослідженого матеріалу,
стверджую, що саме Р. Стринадюк відтворює гуцульський мосяж в наближеній формі до автентики, у наш
час це унікальний авторський підхід, і саме він є один
з тих хто по справжньому відроджує культуру Гуцульщини. Також, активним діячем відтворення цієї культури є Всеволод Балажук, серед його цілей присутнє
дослідження архаїчного мосяжництва та відтворення
оригінального процесу лиття виробів. На його думку
дані прикраси й досі виконують оберегову функцію
попри всі інтерпретації та яскраве естетичне звучання, саме тому в його роботах вбачаються виразні
язичницькі та християнські символи (іл.29,30). Саме
формоутворення його виробів візуально підкреслює
дану символіку, що й підтверджує його ідейні задуми.
На відміну від робіт Р. Стринадюка за рахунок такої
подачі форм, відчувається більша нотка авторства, та
виріб викликає асоціації сучасного формотворення. В.
Балажук також використовує, як і солярні, так і християнські символи, та в нього вони більш збалансовані
у композиції і гармонійно утримуються в образі. (іл.31)
Аналізуючи книгу [14], прослідковується, що у своїй
більшості зараз проводяться інтерпретації композицій у поєднанні з бісером та скляними бусами, що
у стародавні часи теж були характерними у гуцульських прикрасах. Такий хід розвитку прикрас теж

активний центр всієї композиції. Окреслюючи її творчість можна вбачати особливу естетичну народну
знаковість, та чудове відчуття орнаментальної і мистецької традиції, яку у наш час практична більшість
сучасних майстрів старається вберегти.
У підсумку можна стверджувати, культура Гуцульщини таки отримує своє відродження, та майстри
активно намагаються втілювати власні інтерпретації,
що є притаманним у декоративному мистецтві XXI
ст.. Результат кожного є унікальним, оскільки саме
формотворення хреста відбувається у різних концепціях композицій. Слід підкреслити, що ідея символів закріпилась і у сучасних зразках, автори досі
намагаються акцентувати свою увагу саме на них,
лишаючи їх центральними композиційними елементами. Задля автентичних образів народного хреста,
майстри у меншій мірі підпорядковуються сучасній
образотворчій течії, їхня функціональна частина фактично залишилась незмінною, а символічна сторона
ще більше набуває національного характеру.

формотворенні гуцульської прикраси прослідковується
логічність поступового становлення, то в рахунок того,
що це не приводить нас до новітніх пошуків образотворення, ми маємо змогу звертатися до евристичних
методів, вибір яких напряму буде залежати від самого
автора та його ідентифікації.
Інверсія ㅡ це евристичний метод творчої діяльності,
який працює на пошук ідей для вирішення творчих
завдань. Відбувається цей пошук у нових та несподіваних напрямках, найчастіше в протилежність
вже сталим традиційним формам [16]. Цей термін
використовується у мовознавстві, музиці, літературі, біології, у математиці, геодезії, та геофізиці, і має
своє конкретне визначення [17], на відміну від них у
декоративному і образотворчому мистецтві він не має
чітких формулювань, і відповідно може задіюватись
потрібним зазначеним формулюванням іншої науки,
або ж новим, прослідковуючи певні основні засади
інверсії для вирішення проблематики у якій працює
митець. У результаті аналізу інверсії, можна припускати, що цей метод органічно вписується у сучасні мірки
розвитку, та за допомогою нього можна отримати
поєднання декоративної та образотворчої форми. Використовуючи метод безпосередньо до гуцульського
хреста він може навести нас на нові форми образу, які дадуть нам потрібний поштовх розвитку цієї
тематики, це буде сприяти подальшому укріпленню
української культури у світовій, в умовах глобалізації.
Отож, вбачаючи в гуцульському хресті потенціал до
нового формотворення, можна стверджувати актуальність виконання такого дослідження. Попередньо
дослідивши історію його формоутворення, нам стає
відома велика кількість автентичних христографем,
які сприяли розвитку тоді, і можуть сприяти у даній
ситуації. Вивчаючи сучасну манеру створення прикрас, ми зазначали, що автори попри свою інтерпретацію, тримаються сталих формотворчих засад, в
яких зберігається основний акцент на символічному
значенні. Слід припустити, що саме така форма закрі-

розпочав набувати своєї популярності у 80- тих роках, серед перших авторів у виготовлені гутних бусин
були брати Мар’ян та Євген Тарнавські. Тоді активно
просувалась ідея українського народного строю, в
колах інтелігенції відбувались спеціальні тематичні
заходи. Підхопивши ідейність у більшій масі, це починає передаватись і у молодшому поколінні митців.
Проводячи аналіз композицій з поєднанням скла та
металу, можна підкреслити творчість подружжя Наталі та Василя Качмарів (іл.32), опанувавши складні
технології Наталя працює з процесами скляних частин, а її чоловік Василь працює над металевою оздобою. Великою перевагою роботи є безпосередня
рукотворність, а естетика наборів органічно вписується у розвиток гуцульських прикрас, до композиції
вони підходять дуже ретельно. Якщо аналізувати
металеву оздобу їхніх прикрас, то в ній переважають
круглі форми. Активно використовується хрестограма вписаного у коло хреста, у деяких композиціях
прослідковується архаїчний розвиток символу (іл.33),
тобто біля кола утворюються розквітлі елементи. Також, у їхніх працях (іл.34) прослідковується великий
розмір металевих круглих елементів, що наводить
на асоціації з чепрагами, які теж мали непропорційні
розміри, проте у їхньому варіанті це прослідковується, як певна рефлексія на самі ж хрести класичних
христографем, які теж набували не малих розмірів.
Також характерні поєднання матеріалів прослідковуються у роботах майстрині Роксоляни Шимчук
(іл.35), орієнтиром свого творчого напрямку були
композиції прикрас Любарта Ліщинського, який теж
працював над поєднанням хрестиків та бусин, і у
процесі вивчення музейних зразків у неї сформувалось власне бачення формоутворення. Особливістю
можна виділити саме композиційне розміщення
(іл.36), воно відповідає архаїчним зразкам укладення
деталей. Менші частини розміщуються від країв та
верхніх низок поступово збільшуючись донизу та до
центру нижньої низки, саме так утворюється чіткий
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РОЗДІЛ III. Інверсія гуцульського мосяжу
У процесі дослідження формотворення гуцульського
хреста, ми отримуємо конкретні рамки їхнього ужиткового призначення, що напряму і повпливало на саме
формоутворення прикраси. Впродовж останніх років
тенденції сучасного декоративного мистецтва зумовлюють нас розвивати саме багатогранність об’єкту,
і тому можна стверджувати що, гуцульський хрест
на даний момент не отримує яскраво вираженого
образотворчого розвитку. В сучасному світі актуальність стародавньої символіки втрачає автентичного
побутового значення і слугує більше як традиційним
народним символом. Саме через це потрібно віднайти
свіжий метод вирішення творчої проблематики. [16]
Якщо розділяти методи вирішення творчих задач по
ознаках домінування логіки або ж інтуїтивного процесу
у правилах їхньої діяльності, то можна сформувати дві
групи: логічні і евристичні методи. Коли ж у класичному
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пилася як національний символ, підсумовуючи досліджений розвиток, проте вона не сприяє її подальшому
сучасному формоутворенню. За допомогою метода
інверсії ми маємо можливість відводити головний сталий акцент символіки, та створити новий образ характерним формам гуцульських хрестів. Саме цей метод
творчого вирішення наводить нас на концепт ідеї, і що
важливо, вона буде підлягати її подальшому розвитку
та трансформації. Також надважливо зберегти традиційність даного образу, і в даній ситуації основним
акцентом повинне слугувати вже не сама традиційна
символіка, а сама ж форма народного хреста, яка
також отримала унікальну та сталу форму, припускаючи, що вона також має потенціал до становлення
самостійного народного символу.
Розкриваючи поступові етапи розвитку формотворення гуцульського народного хреста, можна розуміти
що сталі форми не можуть мати різкої абстрактної
трансформації, задля збереження традиційного
символу, тому у цьому дослідженні варто триматись
основних хрестографем, які перевірені часом. Також
важливим етапом розвитку у цьому досліджені ми
можемо акцентувати сам перехід площинного об’єкту
в більші об’ємно-просторові композиції. У цьому
переході повноцінна відмова від традиційних символів
може спричинити негативний та неопізнаний характер, тому логічним висновком було б утримання їхніх
характерних візуальних обрисів. Закладаючи такі візуальні елементи в основне формотворення на основі
сталих христографем, тобто зображаючи їх у спільній
манері. Можна припускати, що в результаті цього ми
отримуємо новітній образ гуцульського хреста.
Можна стверджувати, що такий метод розвитку народної творчості є унікальним, гуцульський мосяжний
хрест отримує можливість продовжити свій розвиток
вже у інших декоративних площинах, та використовуватись фактично у всіх видах декоративного і образотворчого мистецтва міняючи матеріал та фактуру.
Отримуючи нові національні обриси та свіжі погляди,
у нас буде спонукаюча мета до подальшого розвитку
народних культурних гуцульських образів.
У підсумку можна зазначити, що з методом інверсії
у нас є можливість вирішення даної проблематики,
а саме інтерпретацію гуцульського хреста в сучасному декоративному мистецтві з новою проекцією
та переосмисленням ужиткової функціональності.
Гуцульський мосяж, наданий момент ще не отримує свого яскравого злиття в образотворчій формі,
проте перехід на евристичні методи дозволяє нам
розкривати по новому вже опрацьовані традиційні
форми. Базуючись на автентичних формотвореннях
прикраси, ми отримуємо чітку послідовність розвитку і для подальших досліджень, як і в декоративному
так і в образотворчому мистецтві. Нова проекція повинна стати сучасним етапом розвитку гуцульського
мосяжу, і за рахунок неї має розпочатись утворення
нового сприйняття національного символу. Отримуючи нові силуети та форми, ми маємо можливість
підпорядковуватись подальшому розвитку з сучасними видозміненими тенденціями декоративного

мистецтва. Даний метод творчого вирішення має всі
якості, щоб використовуватись і в інших традиційних
культурних образах, та розпочати своє нове культурне засвоєння на фоні світового злиття.
ВИСНОВКИ
Опрацювавши етапи розвитку гуцульських хрестів та
розвитку декоративного мистецтва, слід підкреслити
всю важливість цього напряму. У часи активної глобалізації напрямок гуцульського мистецтва таки отримує своєрідне відродження, проте саме розвиток
гуцульських нагрудних хрестів по мірі своєї дослідженості є досить скромним у масштабі культурного
піднесення. Це зумовлено безпосередньо малою
кількістю сучасних митців, які працюють з металом
в традиційній гуцульській формі, у результаті чого не
відбувається приходу сучасних формотворчих засад,
і тому масштаб композиційного і практичного розвитку на фоні сучасних світових мірок відбувається
дуже стримано. Майбутнє нашої держави є чітким і
проєвропейським, та підсумовуючи цей факт, у результаті злиття економічних та міграційних процесів,
культурні границі етносів будуть ставати все більш
розмитими. У більшій формі наша культурна спадщина вже перебуває у давній дифузії з проєвропейськими естетичними цінностями. Підкреслюючи факт, що
гуцульські хрести на даний момент втратили свою
ужиткову значущість у сучасному суспільстві, можна
стверджувати, що вони розпочали виступати по
більшій частині, як доповнюючі або ж композиційні
центри цілого набору намист з різних матеріалів.
Це також можна трактувати, як характерний прояв
гуцульських прикрас, проте у даному випадку втрачається певна самодостатність. У висновку це можна
сприймати, як певний етап розвитку в ужитковій
частині сучасної данності, проте в рахунку розвитку
самодостатності традиційного нагрудного хреста,
не прослідковується яскравого поєднання декоративного та образотворчого мистецтва, що у часи
глобалізації є дуже характерним. Він тримається у
своїх межах, як оберіг та символ, що було присутнім
у архаїчному періоді Гуцульщини. Сучасне декоративно-образотворче мистецтво є у пошуках унікальних шляхів розвитку та форм, саме тому можна
стверджувати про потребу наукового дослідження
даної проблематики.
Гуцульський хрест у своєму формотворенні відповідав потребам тогочасного суспільства починаючи з
дохристиянських часів, аж до часів початку теперішньої глобалізації, маючи послідовну логіку розвитку.
Враховуючи потреби теперішнього соціуму, сучасний
декоратив зображує свою багатогранність та невичерпність ідей, культурні надбання набувають все
більш різноманітних значень. Формуючи висновок
з даних фактів, можна припускати що гуцульський
хрест має свій нерозкритий потенціал у новітніх
потребностях, та спираючись на евристичний метод
інверсії, маємо змогу зачепити основні засади сучасного формотворення. Оскільки він був в самодостатній формі, можна виконувати спроби відродження
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саме у тому руслі, з головною метою у дотриманні
традиційності форм, поступово виходячи у зовсім
інші масштаби функціональності. Такий хід дає нам
все більше можливостей для розвитку даної культурної спадщини, та закріплення певних формотворчих
народних засад у розмитому понятті етносу.
Під час вивчення концепту хрестології, стає зрозумілим що наш гуцульський хрест формується в
основному на хрестографемі прямого хреста який
вважається основоположною серед своїх прототипів. В рахунок цього факту можна звертатися до
багатьох хрестографем які є розвиваючою ланкою
прямого хреста, і черпати послідовність формотворення, додаючи певні сучасні тенденції обрані самим
автором, для бажаного характеру твору. Метою
наших митців повинна бути фіксація наших традицій
у сучасній формі декоративного мистецтва, тому
варто проводити відродження у чим більшій частині
всієї культурної спадщини. Дана тема гуцульського
нагрудного хреста підлягає великому розкриттю її
сучасного потенціалу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Станкевич М.\\Українська Хрестологія 2000р.
2. Шухевич В.\\ Гуцульщина. Репринтне видання 1899р.Верховина,1997р.
3. Валько В.\\ Гуцульські художні вироби з металу кін. XVIII
- поч. XX ст. Серія "Українське народне мистецтво". \\ Львів:
Інститут колекціонерства українських мистецьких пам'яток
при НТШ, 2011р.
4. Станкевич М.\\До типології хреста (с.60-63) 1994р.
5. Щербаківський В.\\Українське мистецтво 1995р.

6. Боньковська С.\\Ковальство на Україні 1991р.\\Львівська академія мистецтв: Альманах 94, 1995р.
7. Станкевич М.\\Дохристиянська генеза дерев’яних пам’яток XVII - XIX ст.\\ Львівська академія мистецтв: Альманах
94, 1995р.
8. Бандрівський М.\\Писаний камінь (с.42-43) 1992р.
9. Карпенко Ю.\\Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції \\Бойківська і гуцульська гідроніміка, Львів
1995
10. Ткачук Я. \\ публікація Коломийського музею народного
мистецтва Гуцульщини і Покуття ім. Й.Кобринського https://
kolomyya.org/museum/publications/05.htm
11. Кара-Васильєва Т.\\Монографія\\Сучасне українське
народне декоративне мистецтво: збереження національної
своєрідності в умовах глобалізації, 2019р.
12. Глобалізація. Енциклопедія історії україни: у 10 т. /
редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ: Наукова думка\\ 2т. (с.118), 2004р.
13. Голубець О.\\X Мистецтво XX століття: український
шлях (с.119), Львів 2012
14. Врочинька Г., Стельмащук Г.\\Історія традиційних українських прикрас, 2020р.
15. Гринюк М.\\13 Вогняне диво Романа Стринадюка,
2010р.
16. Вирішення творчих засад: основні методи\\ https://
osvita.ua/vnz/reports/psychology/29188/ , 2012р.
17. Інверсія\\ С. О. Плахотнюк, Н. М. Фещенко, А. І.
Шушківський. Інверсія // Енциклопедія Сучасної України
: енциклопедія [електронна версія] / ред.: І. М. Дзюба, А.
І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ.
Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України,
2011. Т. 11. URL: https://esu.com.ua/article-13321

2 0 2 2 ▪ к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪ м а г і с т р і в ▪ 83

Ян-Павло Роман
Формально-пластичні рішення в
декоративному художньому склі Східної
Європи початку ХХ століття
Процеси, які відбуваються в різних сферах сучасного декоративного мистецтва, дають підстави для
означення основної прикметної риси, а саме – наближення до формо- та образотворення. Своєрідна
дифузія декоративного та образотворчого мистецтва народжує синтетичне просторове мистецтво,
інспіроване асоціативним ускладненим способом
образного мислення, яке більше схоже з мистецтвом
пластики. Таким чином досягається вихід на гранично умовну фігуративну та абстрактну пластику з
використанням символів і прийомів, сформованих на
основі національного образотворення в поєднанні з
художніми формами, виробленими світовим мистецтвом. У вирі цього процесу знаходиться і художнє
скло, яке в цей час набуває нових естетичних якостей.
Мета дослідження полягає у тому, щоб виявити
та проаналізувати витоки сучасного декоративного
мистецтва на шляху до новітнього формотворення.

Об'єктом дослідження визначено картину розвитку
скляних артефактів у просторі та часі.
Предмет дослідження: процеси становлення і
розвитку художніх, технологічних та типологічних
особливостей виробів зі скла.
Актуальність роботи полягає в тому, що вона є
спробою доповнити історичні особливості еволюції
художнього скла та обумовити основні особливості
сучасного художнього скла.
РОЗДІЛ І. Формотворчі процеси в художньому
склі країн Східної Європи на початку ХХ століття
Традиційно термін «художнє скло» включав в себе
декоративні та утилітарні форми, створені художником по склу в єдиному екземплярі або невеликими
серіями. Точніше – своєрідним тандемом, адже
створення скляного виробу вимагало зусиль двох
майстрів: власне художника, якому належала ідея та
майстра, який її втілив в матеріалі. Завдяки специ-
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фічним технологічним властивостям скла ( пластичність, текучість, податливість до видування та інших
видів формування) кожен виріб, який був створений
найбільш поширеним способом( у гуті) був наділений
індивідуальністю і неповторністю.
Шлях до нового образо- та формотворення бере
початок з початку ХХ століття, яке стало епохою
народження нового стилю (модерну або сецесії). Цей
стиль пропагував створення особливого предметно-просторового середовища, побудованого на
синтезі мистецтв, де найменша деталь є максимально естетично виразною. Своєрідні риси модерну
яскраво проявили себе у всіх видах мистецтва, але
візуальним унаочненням парадигми стилю стали в
першу чергу – скло і метал. Та якщо сецесійні ковані
решітки створюють виключно силуетний образ, то
скло – пластичний об’єм.
Основною відмінністю модерну є те, що він не
продовжує ні один з історичних стилів. Звідси
маса нових форм, елементів декору, прийомів, які
характерні виключно для модерну. За влучним висловом мистецтвознавця Т.В. Кудрявцевої: «панує
принцип, а не канон».
Однак, це не означає, що митці модерну керувалися
виключно власною інтуїцією та створювали власні
твори згідно свого інтелектуального рівня. В числі
джерел, які живлять модерн знаходимо мистецтво
Візантії, Китаю, Японії, пізньої готики, елементи
ісламського, іспано-мавританського мистецтва.
Найбільш чітко виявилися паралелі між мистецтвом
модерну та Японії. В першу чергу – це відношення
до природи в цілому та конкретно - до матеріалу, з
яким працюєш. Далі -широка асоціативність як основа побудови образу, специфічне відношення людини
і природи, при домінуючій ролі останньої (на відміну
від антропо-центричної культури Європи). І як наслідок – трепетне відношення до матеріалу, намагання
якомога повніше розкрити його природні якості.
Художники по склу Еміль Гале, Рене Лалік, Луїс
Комфорт Тіффані, Карл Мозер, Ежен Русо своїм
основним завданням вважали виявлення природної
краси матеріалу, створення унікального виробу та
високу професійну майстерність.
Нас, в першу чергу, цікавить якісно новий погляд на
природні якості скла (як от –пластичність), який дав
змогу вивести художнє скло за рамки суто прикладного, матеріального виду мистецтва та вивести його
на вищий рівень- декоративно-пластичного. Активні
пошуки нових форм, складних кольорових поєднань,
технічних та технологічних проривів дали можливість
віднайти небачені можливості виразності матеріалу,
здатного демонструвати навіть скульптурне начало.
Утилітарні форми перетворюються на так звані
«флореальні» (біоморфні), в яких гостро-трепетне
відчуття натури поєднувалось з асоціативними, більш
опосередкованими зв’язками між природними мотивами та їх втіленням в матеріалі. В своїх невпинних
пошуках нових прийомів декорування митці здійснювали масштабні технологічні експерименти. Їхні
творчі досягнення дають змогу говорити про новітнє

рішення образно-пластичних завдань у склі через
підпорядкування технологічних принципів філософському наповненню творів.
Художні формотворчі процеси, які відбувалися в
усіх видах професійного декоративного мистецтва
в першій половині ХХ ст. були пов’язані з розвитком
усталених історичних стилів, таких як модерн, авангард, арт-деко, конструктивізм, соцреалізм. Тобто
всі твори, які народжувались в цей час здебільшого відповідали стилістиці, підпорядкованій тому чи
іншому, але єдиному художньому стилю. І тільки в
другій половині ХХ ст. відбувся поступовий перегляд
художньо-стильових засад попередньої доби у бік
мистецтва творчих особистостей з новими орієнтирами і розумінням художньої образності та широкого
за формально-художніми пошуками діапазону полістилізму в мистецтві.
Провідну роль в історії французького і світового
мистецтва скла мав Еміль Галле (1846 -1904). З
його ім'ям пов'язаний технічний прогрес в скляному виробництві: відродження склодувної техніки
XVI ст., відновлення забутих технічних прийомів
виготовлення філігранного і поліхромного скла,
емалевого розпису по склу, інкрустації, розробка
нових форм. Він винайшов нову технологію травлення скла, коли верхні шари скла не зрізаються,
а поступово змиваються пензликом, змоченим в
плавиковій кислоті, досягаючи таким чином м'яких
переходів тону і виразних живописних ефектів.
Джерелом натхнення для майстра в процесі пошуку
нових форм та декору була природа. Та це було
більше, ніж просто любування природним мотивом. Так, в композиції «Геологія» він застосовував
золоту і срібну фольгу, блискітки слюди і азбестові
волокна, прагнучи надати склу вигляд натуральних
каменів. Галле створював як унікальні твори, так
і моделі для серійного виробництва. Багато його
моделей послужили зразками для інших французьких склоробів, зокрема, для братів Огюста (18461909) та Антуана (1864-1930) Даум, які у 1896 році
створили фірму по виробництву художніх виробів зі
скла, що функціонує і понині.
Луї Комфорт Тіффані (1848-1933), американський
художник по склу, який у 1880 році запатентував
так зване «райдужне» скло (favrile glass), техніка виробництва якого полягала в обробці нагрітого скла
парами різних металів і оксидів. Поверхня більшості
скляних виробів фірми Тіффані покрита люстрованими фарбами, які являють собою розчини в
органічних розчинниках смоляно-кислих солей важких металів. Після випалу поверхня переливається
металевим блиском. Однак, при цьому втрачається
прозорість скла.
Якщо для творів попередніх художників скла характерною була форма, яка імітувала природні мотиви
– то твори Рене Лаліка (1860-1945) відрізняються
чіткими та гармонійними формами, що дало можливість їх серійного випуску (наприклад-розкішні флакони для парфумів фірми Коте). Власне, творчість
Лаліка - то вже скоріше арт-деко.
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Ар-деко, арт-деко (від французького art déco - «декоративне мистецтво») - новий поштовх у розвитку
стилю модерн, зумовлений стрімкою промисловою
революцією початку XX століття. Для стилю ар-деко характерна обтічна геометрія епохи технічного
прогресу, чисті й сильні лінії, стилізовані мотиви,
сувора естетика нових матеріалів і механізації, що
прийшла на зміну химерним природним формам і
дорогоцінним матеріалам модерну. В архітектурі і
дизайні стали переважати геометричні фігури, чіткі
лінії і кути, ступінчасті форми. Великої популярності
набув декор у вигляді симетричних ліній, що згинаються, та зигзагів, ромбів, кіл, квадратів. Кольорові
рішення були побудовані на принципах контрасту. З
часом все більше представників середнього класу
стали віддавати перевагу його елегантності та функціональності. Стиль ар-деко охопив період двадцятих, Велику депресію початку 30-х років і роки, що
передували Другій світовій війні.
Сучасне скло продовжує і розвиває тенденції скульптурних ліній у склі, які яскраво позначилися у Франції на межі XIX — XX ст., пов’язані з техніками литого
скла: «патдевер» (А. Кро (1840-1945), «втраченого
воску» («cire perdue», Р. Лалік). Популярності патдевер сприяли не тільки унікальні студійні роботи, але й
серійна продукція відомих фірм — «Даум», «Лалік».
Всі ці досягнення видатних майстрів художнього
скла були використані у творчості склярів країн
Східної Європи. Це не було прямим повтором, а за
висловом З.Чегусової « їхні твори ... не можна назвати ані наслідувальними, ані запозиченими, а лише
інспірованими великим Лаліком, де головною є не
стільки художньо-стилістична подібність, скільки відповідність духові майстра "прекрасної епохи" (франц.
"Belle époque")» [8, 64].
В епоху модерну після Франції та Америки - Чехія
стала наступною серед найважливіших країн по
виробництву скла. Художнє скло Чехії та Словаччини займає особливе місце, бо є носієм класичної
спадщини зі своїми традиційними видами обробки
- різьбленням, гравіруванням, грануванням. Поняття
“богемське скло” як міжнародне утвердилося в 70-х
рр. ХVП ст.— в епоху найвищого розквіту й загального визнання в художній культурі Європи. Школа
чеського скловиробництва суттєво вплинула на
розвиток мистецтва скла в європейських країнах і
зокрема в Україні.
Художнє скло Богемії (територія Чехії без Моравії) у XIV - XV ст. спочатку було зеленого кольору
внаслідок забруднення піску окисом заліза та
іншими хімікаліями. З нього виготовляли циліндричні склянки, обвиті нитками мензурки, стрункі, на
маленьких ніжках бокали, а також фляги, дзбанки
та ін. З середини XVI ст. збільшилося виробництво
посуду для пива - склянки, бокали, горнята. Як засіб
декорування значного поширення набув емалевий
розпис на геральдичну, пейзажну і біблійну тематики.
Розквіт богемського кришталю припадає на XVIII ст.,
коли хімічним способом навчилися діставати чисте,
безколірне скло. . Надзвичайно чисте, прозоре, з

інтенсивним полиском, воно нагадувало дорогоцінний гірський кришталь. Його відкриття - важлива
передумова розвитку склорізної техніки у поєднанні
з шліфуванням. Ніжки виробів піддавали грануванню, тоді як поверхню бокала, чаші оздоблювали
вишуканим мережаним візерунком та фігуративними
зображеннями, пейзажами і написами. Водночас
почали виготовляти дзбанки і фляги для напоїв чотири - та шестигранної форм У другій половині XVIII ст.
дрезденський художник Самуель Мон запровадив
ефектний прозорий розпис скляних виробів: так
званими транспарантними поливами.
В 20-х роках ХІХ ст. чеськими майстрами було
винайдено літіалінове скло та отримало поширення
чеське накладне скло з рисунком, прорізаним у кольоровому зовнішньому шарі до безколірної основи.
Найстарішими заводами, які виготовляли богемське
скло є заводи у Кам’янці-Шеново, Новому Борі,
Карлових Варах(Мозера), Железнізному Броді, завод
Ріделя уДолні Полубне. Найвідомішими майстрами
були Домінік Биман, Карл Поролем.
Навчальні заклади, де навчали склярів були у
Кам’янці-Шеново, Яблунці-над Нісов, майстерня гравірування скла та гліптики під керівництвом Йозефа
Драгоновського у Школі прикладного мистецтва у
Празі,у Празьській Академії мистецтв- дві студії скла
Карела Штіпла та Йозефа Капліцького.
Один з перших статутів склоробних цехів Польщі
походить з Кракова й датується 1490 р. За цим
документом навчання склоробному ремеслу тривало
не менш як чотири роки. Майстерська штука включала в себе вміння виготовляти скло певної форми,
збирати віконні рами, випалювати емальовані скляні
вироби та розписувати скло . Схожа ситуація була
й у Варшаві. Тут склярі з 1557 до 1760 рр. були в
одному цеху зі столярами та малярами. Для того,
щоб вступити до цеху, серед інших завдань потрібно
було намалювати три ікони на склі: «Спаситель», «
Погребіння Господнє», « св. Марія». Водночас назва
«склярі» і «вітражисти» вперше виступає в документах із XIV ст. Так, вітражист з Кракова – Микола – у
1379 році зробив п’ять шиб для Вавельського замку
На початку ХХ ст. на території Польщі працюють як
традиційні гути, так і склозаводи. Гута «Жозефіна»
(Josepfine) у Шклярській Порембі. Майстер Зігфрід
Гертль(1870-1943) виготовляв товстостінні, гранчасті,
пошліфовані з карбуванням вироби в стилі арт-деко.
Олександр Пфол (1894-1953) – пластичні та витончнеі
тонкостінні, одноколірні вази в стилі модерн.
Після багатства сецесійного орнаменту та форм
арт-деко наступила пора функціоналізму-Вільгельм
Вагенфельд(1900-1990), випускник школи «Баухауз»
створював елегантні в своїй простоті предмети.
Заводи : «Гортензія» (1889-2004). На заводі «Неман»
(1883-1945) в Бжозувці Гродненська область( тепер
– Білорусія) виготовлялося художнє скло в стилі
арт-деко з кольорового видувного та пресованого
скла. Завод «Кросно» (1923-2009) спеціалізувався на
випуску столового скла.
Завод кришталю «Судети» (1827-2013). Художник
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Збігнев Горбові (Horbowy). відмовився від традиційних
форм та декору, натомість створив сучасні мінімалістичні форми. Експериментував не лише з формою та
кольором, а і з консистенцією скла. Використовував
ефект «вспіненого»(бульбашкового) скла.
Завод «Зомбковіце» (1884-2002). 60-ті роки дизайнер та технолог скла Ян Сільвестр Дрост та Еріка
Тржевик-Дрост. Характерне скло Drosty з фактурою
мушлів, кори, інію, піску, та об’ємними вставками.
Заводи «Юлія», «Віолетта»,»Ірена», «Заверце», «Чехія».
Вироби шведських заводів Орефорс та Коста (художники Симон Тате, Гунар Веннемберг) спочатку мали
сильний вплив скла Галле, потім виготовляли так зване
«скло Грааля», яке відмінно реагувало на різноманітні
ефекти освітлення. Художнє скло скандинавських країн відрізняється яскраво вираженими національними
особливостями: Фінляндія – заводи Курхула, Ріпхімяні(художники Хенрі Еріксон, Гунар Ейнен); Норвегія:
завод Реймнорс (художники-Свен Еріксон, Арнольд
Карлстрем, Едвін Оллерс, Нільсон Нілле).
Архітектор та прикладник (з 1900 року працював у
склі) Йозеф Гоффман, один з засновників об’єднання «Віденський сецесіон»(1897) та виробництва «Віденська майстерня»(1903) став основоположником
раннього функціоналізму в декоративному мистецтві
Австро-Угорщини. У Відні працювали також Т.Янсен, Й.Шторк, А. Ейзенменгер, Й. Сельб. Празьські
художники М.Покорні та Ф.Шморанц проектували
вироби для віденського магната Й. Лобмайєра.
Угорський варіант модерну має національне забарвлення. В архітектурі-це угорська сецесія або
«стиль Лехнера»- характерний національний різновид стилю, творцем якого вважається «угорський
Гауді» - Одон Лехнер(1845-1914). Лехнер мав на
меті створити візуальний образ, який би відрізнявся
від європейського історизму та навіть віденської
сецесії. Використовуючи угорські народні орнаменти,
він сформував національну ідею в архітектурі, яка
корелювала з загальними настроями прогресивної
частини угорського суспільства, що прагнула незалежності Угорщини.
Аналогічно - в декоративному мистецтві переважає
угорська національна орнаментика. Серед майстрів
Угорщини необхідно згадати Йожефа Шованко, який
працював на заводі Дьердя Заха та Лео Панточека
– хіміка та винахідника угорського варіанту ірізації.
Металева поверхня була поширеною не тільки у
скляних виробах, але і в керамічних теж. Шованко
віддавав перевагу кольоровому багатошаровому
склу з травленням дусі Е.Галле. В 1906 році на Всесвітній виставці в Мілані робота Й.Шованко отримала
золоту медаль. Ексклюзивними витворами угорських
художників були вітражі. Відомий вітражист та майстер мозаїки Мікшо Ровт (1865-1944) створив вітражі
для будівлі угорського парламенту, Музичної академії
Ференца Ліста, для музею прикладного мистецтва, купалень Сечені в Будапешті та багатьох інших знакових
об’єктах як в Угорщині, так і за кордоном. У ужгородській синагозі (тепер – філармонія) збереглася скляна
стеля та частково вітражні вікна роботи Мікшо Ровта.

РОЗДІЛ ІІ. Українське художнє скло початку
ХХ століття
З віддалі ХХІ століття виразніше відчуваєш вплив
європейського модерну на українське мистецтво.
Близькість мистецтва модерну вітчизняному художникові легко пояснюється менталітетом українця,
який завжди захоплено сприймав красу природи.
Звідси -особливе розуміння мистецтва як життєдайної сили природи, яка продовжує надихати
українських майстрів. Багато українських художників
другої половини ХХ ст. використовували різні техніки
обробки скла Е. Ґалле, головного ідейного керівника
"Ecole de Nancy" і "Товариства декоративного мистецтва Лотарингії", який здійснив своєрідну революцію в декоративному мистецтві Франції. Подібно
до Ґалле, який брав розуміння стилю японських
художників і переробляв його, керуючись власним
смаком і майстерністю, українці ставляться до стилю
"модерн" як до джерела натхнення для своїх інспірацій, ремінісценцій, імпровізацій.
У середині XIX ст. у всій Європі ( і в Україні, зокрема)
закінчується епоха лісового гутництва. В кінці ХІХ ст.
в Україні сформувалися сприятливі умови для бурхливого розвитку склоробного виробництва. Однією
з найважливіших передумов був неабиякий розвиток
шляхів сполучення, зокрема залізничного транспорту, який своєю чергою сприяв розширенню ринків
збуту. Технічні умови для зростання підприємств були
створені переходом від печей з топками прямої дії до
печей з газовим регенативним опаленням, а також
організацією та зростанням виробництва хімічних
заводів, які виробляли соду й сульфат – хімікати, що
прийшли на зміну лугам рослинного походження. Але
реліктові “лісові” гути існували на просторах Волині й
Галичини аж до Першої світової війни, виготовляючи
обмежений асортимент простого скла. Розвиток техніки у цих гутах йшов повільними темпами, тому методи роботи народних майстрів були досить сталими,
характерними для виробів попередніх часів. На українських гутах до ХХ ст. скло вироблялося переважно
вільно-видувним способом, що дозволяло найкраще
виявити природні якості матеріалу. Майстер одночасно був і ремісником, і творцем художньої форми скла.
Тому вироби старих гут відзначаються своєрідністю,
неповторністю кожної окремої речі та тісним зв'язком
з іншими видами народного мистецтва.
Головною продукцією українських гут залишався посуд для зберігання сипучих і рідких речовин, питний,
аптечний, декоративний тощо. Серед них: плоскі й
круглі пляшки - сулії, прямокутні пляшки - штофи, які
стали офіційною тарою й мірою горілки. З великою
майстерністю використали гутники декоративні особливості вільно-видувного скла у фігурному посуді.
Групу фігурного скла варто розглядати як цілком самобутню й національно своєрідну творчість. Куляста
або циліндрична пляшка, іноді барильце, є тілом тварини, якому доробляли голову й кінцівки. Улюбленим
образом українських гутників була пляшка-ведмідь,
що має більш-менш постійну форму, яка допускала
одночасно велику кількість варіантів.
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На початку ХХ ст. майже все скло випускалося скляними заводами. Вони робили позбавлені
художніх вартостей вироби - тарне скло, шибки,
господарський посуд. Починаючи від 90-х років ХІХ
ст., алкогольні напої можна було випускати тільки у
скляному посуді. Таким чином, виникла необхідність
забезпечення своєчасного поповнення оборотного
фонду тари й одразу ж нагромадження її значних
запасів. Для цих потреб, зокрема, було організовано низку виробничих товариств: Акціонерне товариство хімічних і скляного заводів «Київський завод
Шольце і Ко », Бельгійське анонімне товариство
виробництва пляшок в Одесі, Бельгійські акціонерні
товариства «Донецький пляшковий завод» і «Донецькі скляні заводи».
У формотворенні та декоруванні скляної тари
відчувається вплив стилістики сецесії, а пізніше – ар
деко: у легкому порушенні пропорцій, вигнутих і
видовжених лініях загального силуету, гротескному
потовщенні окремих частин. До середини ХІХ ст. в
Україні засвоїли нову європейську техніку виготовлення пляшок. Відтепер їх не видували, а відливали машинним способом. Техніка лиття дозволяла
надавати пляшкам точнішої та геометрично вивіреної
форми, оздоблювати їх чіткими надписами
У 1934 році підприємець Гарфінкель організував у
Львові гуту «Леополіс». До 1939 року підприємство
виготовляло пляшки для фабрики лікеро-горілчаних
виробів Я. Бачевського. У 1944 році на місці скляної
гути почав працювати Львівський скляний завод.
Водночас запрацював цех сортового посуду, що
його виготовляли техніками видування і пресування
з безколірного й накладного (молочного та кольорового) скла. Асортимент столового посуду був доволі
обмежений: склянки, келихи для вина, келишки,
глечики та карафи, таці, вази для фруктів і тістечок.
Серед перших працівників склозаводу слід згадати
Й. Гулянського (1944–1956), М. Павловського (1946–
1961), П. Семененка (1948–1954), М. та І. Осецьких.
Упровадження у склоробну справу механізованого
виробництва і прогресивної технології створило
умови для масового випуску посуду без участі
висококваліфікованих спеціалістів – майстрів-гутників і художників. Здебільшого сам робітник визначав
форму виробу, орієнтуючись лише на невибагливі
смаки споживачів. На перших етапах машинні вироби
виглядали грубими й недосконалими. Однак така
дешева масова продукція витіснила на мистецькому
ринку значно дорожчі твори професійних художників
ужиткового мистецтва. Щоб урятувати ремесла від
занепаду, відомі архітектори і митці плідно працювали
над відродженням традицій. Тому особливістю формування модерну в Україні є ототожнення національного стилю і принципів модерну, Відбувалося своєрідне зближення професійного і народного мистецтва.
У контексті загальноєвропейських пошуків схожі
процеси творення нового стилю відбувалися на
території України в кількох напрямах. З одного боку,
наявне відродження традиційних осередків народного мистецтва, з другого, - формування новітніх на-

прямів мистецтва, що відбивали настанови модерну.
Пошуки національної моделі українського мистецтва в різних частинах України мали свої локальні
відмінності і свої джерела інспірації. Прогресивно
налаштована частина творчої інтелігенції свідомо й
цілеспрямовано працювала на «національну ідею»:
у Західній Україні, формуючи варіант сецесії, митці
зверталися до мистецтва Гуцульщини, вбачаючи в
ньому основи національного мистецтва, натомість
художники Центральної України на ґрунті героїчної
епохи Гетьманщини XVII--XVIII ст. інтерпретували
орнаменти стилю бароко.
В царині художнього скла епохи модерну виконані
лише вітражі. В першу чергу вітражі у львівських
храмах( костьоли Домініканський, Антонія, Кларисок).Авторами вітражів були С.Качор-Батовський,
Й.Макаревич, Т.Аксентович, Т.Попель,Я.Матейко,
С.Висп’янський та інші. За проектами архітектурного
бюро І.Левинського були виготовлені вітражі споруд
страхового товариства “Дністер”(1905), Музичного
інституту українського товариства “Просвіта” імені
М.Лисенка(1913-1916), Промислово-торгової палати
(1907-1911). Для більшості вітражів адміністративних
будинків Львова характерними є вертикальний рух
розвитку декоративної композиції, використання
таких елементів орнаменту, як медальйони, кошики
з квітами, стрічки, лаврові вінки й гірлянди, а також
примхливо вигнуті квіткові мотиви, притаманні для
львівської сецесії маки, лілії, іриси, жоржини, піони,
троянди, цикламени.
Завдяки індустріалізації склозаводів їхня продуктивність зросла щонайменше в п’ятнадцять разів, порівняно із серединою ХІХ ст. Зростання виробництва
було зумовлене спрямуванням переважної більшості
заводів на випуск побутового, а не художнього скла:
віконних шиб, пляшок, консервної та парфумерної
тари, термосних виробів, оптичного скла, і тільки
окремі підприємства випускали стандартний, дуже
низької якості сортовий столовий посуд. Таким
чином, склалися обставини, які аж ніяк не сприяли
розгортанню випуску високохудожніх унікальних або
малосерійних виробів.
У 1938 році було організовано першу художню
раду при Головному управлінні скляної промисловості Народного Комісаріату легкої промисловості
СРСР. Невеликий творчий колектив під керівництвом
головного художника О. Липської розпочав розробку зразків побутового посуду для усіх заводів, які
були підпорядковані цій організації. В альбомах та
ілюстрованих прейскурантах рисунки гранованого,
гравірованого й розписаного орнаменту позначені
за складністю відповідними номерами. На заводах
такий сортовий посуд називали «номерний», на
відміну від індивідуальних творчих робіт художника
або майстра. У склі було створено типові зразки
радянського декоративно-ужиткового мистецтва з
характерною орієнтацією на станковий живопис та
графіку. «Репродукційний» декор вражає своїм несмаком, розчаровує надмірним прагненням майстрів
буквально відтворювати живописний оригінал. Скло
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майже непрозоре, заглушене, йому бракувало внутрішнього випромінювання. Зокрема, можна виокремити два фактори, які заважали успіхам ужиткового
мистецтва: «образотворча жага», нестримна потреба
оздоблювати кожен предмет зображеннями та нерозуміння предметності мистецтва, відсутність відчуття
матеріалу. До того ж розміщення портретів видатних діячів партії, героїв, стахановців, письменників,
державних емблем на поверхні ужиткового виробу
перетворювало на профанацію високу ідею, яку вони
повинні були втілювати. Наприкінці 40-х у 60-х роках
головним центром скловиробництва став Львів.
РОЗДІЛ ІІІ. Авторський проєкт «Фенологія форми»
Сучасна пластика пройшла шлях від монолітного масиву до легкої витонченою форми, від реалістичної
деталізації до граничного узагальнення, від конкретного змісту до символу і абстракції. Потреба відшукати нову якість форми, опанувати простір шляхом
нових пластичних рішень - кінцева мета на шляху від
реалізму через асоціативні форми до повної абстракції. Наступним рівнем є візуальний образ руху і часу,
відтворений у символічній формі, що має відповідні
специфічні характеристики.
Пластичну форму ми розуміємо не тільки як розвиток з середини, а як взаємодію з простором. Не
шляхом зіставлення, а у співіснуванні. Тому основна
задача, яку перед собою маємо - формоутворення,
пластика, знаковість, гармонія форми та закладеної
енергії. Аналогічно творам гутного походження(вільно-формовані об'єкти з вираженою аморфністю)
створюємо модулі, виконані методом термічного
формування. Це має бути активна пластична форма,
об'єм, який наростає і розвивається. Не йдемо на
конфлікт зі специфікою скла, як матеріалу, тому
шукаємо форми плавні, обтікаючі.
Упродовж 10 років навчання ми неодноразово змінювали спеціалізацію: спочатку опановували роботу
з металом, потім займалися власне скульптурою і
тепер віддаємо перевагу склу як матеріалу для втілення наших задумів. Можливо причиною цього є те,
що ми намагалися знайти якість абсолютні закони
народження пластичних об'єктів - без прив'язки до
матеріалу. Але це не означає нехтування специфікою
матеріалу: в процесі пошуку відкриваються пластичні властивості матеріалу, з яким наразі працюємо.
Поки що ми тільки опановуємо ази і радіємо з того,
що здатні відкривати для себе щось нове.
У процесі створення об'єкту найперше, що цікавить це народження пластичної форми, яка містить в собі
живу ідею, форми, яка вибудовується й розвивається
за законами , які власне відкриваються й проявляються в самому процесі творення. Є чудове східне
прислів’я - «Домашня дума в дорогу не годиться» .
Можна мати прекрасну ідею , можна обрати найкращий матеріал, але 6 якщо не помітити і не відчути природу матеріал , його характер й можливості – можна
вдатися до насилля, яке закінчиться імітацією радості
від створеного…. Значно дорожчим ,цікавішим може
стати досвід, якщо дати матеріалу йти на зустріч твор-

цеві й підказувати наступний крок. Свідомо відмовляємося від фіксованого змісту, вживаних форм.
Власні пошуки - це намагання створити знак, який
гідний стати символом, символом часу й нас в ньому.. Тому робота над формою, пластикою починається з ідеї і закінчується нею(тобто ідея отримала
пластичне втілення). Це звичайно так, якщо робота
склалася(відбулася).
Сучасне скло максимально наближене до образотворення, синтетичне, просторове мистецтво, яке
за способом мислення більше схоже з мистецтвом
пластики. Сьогодні студійне скло знаходиться на
межі традиційного ( адже базові ознаки традиційного
мистецького твору: форма, колористика, технологія, декоративність відіграють мінімальну роль або
взагалі відсутні) та актуальних мистецьких практик(інсталяція, відеоарт ,перфоманс).
Ідея, яку ми намагалися відтворити в дипломній роботі
- це народження чогось нового(нової якості) в розвитку. Особисто для автора - це уособлення шляху, який
пройдено від скульптора до скляра. Сама дипломна
робота складається з чотирьох складових : перший елемент запозичений від природи-то є шматок
необробленого скла(скло в якості матеріалу), його не
торкалася рука людини, то витвір природи в чистому
вигляді. Другий створено завдяки фізичним зусиллям
скульптора в поєднанні з механічною роботою кутової
шліфувальної машини(холодна обробка). Фактично
- то є насильство над матеріалом, адже він приймає
невластиві йому форми, а ті , які диктує скульптор.
Найцікавішою є третя спроба - пластика, яка отримана завдяки тій здатності скла приймати будь-яку
форму, коли в розпеченому стані воно затікає у найменші отвори (спосіб термічного формування). В цій
техніці спікання в печі до авторів пластики додається
вогонь. В результаті ми отримуємо обтічну форму,
таку ніби її відшліфували морські хвилі. Сам автор не
завжди контролює процес (його роль закінчується
на етапі виготовлення форми), адже як поведе себе
скло в печі спрогнозувати неможливо. Тому зазвичай
отримуємо непередбачуваний результат. Об’ємно-просторовий об’єкт створений таким чином є
носієм традиційного розуміння пластики, коли форму
окреслюють зовнішні силуети. Саме для відтворення
внутрішньої сутності склопластики: передачі внутрішнього простору, прозорості, ефектів світла створено
останню складову. Тут відбулося поєднання пластично-декоративного та метафорично- алегоричного
характеру роботи. Величезну роль тут відіграє світло,
яке виступає як художня категорія, як необхідна субстанція форми існування скла. Адже скло як ніякий інший матеріал реагує на нього, іншими словами світло
- це середовище 8 життя, необхідна умова виявлення
всіх природних та естетичних якостей скляного об’єкту. Світло моделює скульптурну форму та виявляє її
пластичну наповненість, висвітлює внутрішнє рухоме
життя маси литого скла. Формальні пошуки повинні
мати зміст, який розкривається у символі, що характеризується багатозначністю змісту, системою знаків
для кодування та передачі інформації.
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ВИСНОВКИ
Панорама розвитку художнього скла початку ХХ століття в країнах Східної Європи надзвичайно різноманітна. Так, до середини ХХ ст. працювали поодинокі
традиційні гути( Західна Україна, Польща), невеликі
сімейні підприємства( переважно в Чехії). Однак,
яскравіше цей період характеризується створенням
та успішним функціонуванням великих склоробних
підприємств. Це пов’язано в першу чергу з розвитком технології виробництва скляних виробів та
збільшенням попиту. Тому центральною фігурою у
виробництві художніх виробів з скла в цей час стає
художник, який розробляє промислові зразки.
Стилістика цих зразків належить до двох напрямків:
модерну(до 20-х років ХХ ст.) та арт-деко(30-40-ві
роки). Майстри широко використовували досягнення
зарубіжних художників, особливо – Еміля Галле в царині формотворення та Луїса К.Тіффані в декоруванні. Виставки останнього з великим успіхом пройшли,
починаючи від Парижу і закінчуючи Будапештом. Та
це не було прямим запозиченням, адже створюючи
свої твори, художники надихалися рідною для них
природою. Тому використовували місцеві флористичні мотиви. В декоруванні теж зустрічаються специфічні характерні особливості. Так, чеські майстри
ніколи не полишали традиційної техніки гравірування,
виконуючи її на такому високому рівні, що виріб скидається на протравлений. Наступний період, доба
арт-деко, дала настільки естетично довершені та
функціонально зручні зразки скляного посуду, що їх
використання актуальне і сьогодні.
На зламі ХХ-ХХІ ст., як і за доби модерну, який відкрив широке поле для експериментів зі склом, також
починають створювати предмети декоративного
мистецтва, в яких стираються межі між скульптурою
й утилітарним предметом, пластикою і ужитковим
мистецтвом. Процес пошуку форми, пластики,
кольору супроводжуються віднайденням забутих та
відкриттям нових прийомів роботи зі склом. Величезні можливості мистецької фантазії заховані у
склі не тільки у розмаїтті форм, але і у властивостях
самого матеріалу.
Характеризуючи творчий доробок А.А.Бокотея про
це чудово сказав ужгородський мистецтвознавець
Михайло Сирохман: «У масиві скла стільки захоплюючих пригод, казкових видовищ, філософських істин
та внутрішніх прозрінь, що зовсім зайвою є необхідність надавати скляному об’єктові якоїсь заданої
форми. За поверхнею скла- картини космічних
стихій, що не вимагають придуманих форм, бо самі
творять форми» [7, 1].
Мистецтво пластики максимально наближене до
реальності вже тому, що є об'ємним. Пластика відображає розвиток людської думки і стан свідомості
людства. За розвитком образотворчого та пластичного мистецтва можна простежити еволюційні зміни
у здатності людства мислити від конкретного образу
до абстрактного, духовного, символічного.
Сучасна пластика (скульптура, кераміка, скло)
пройшла довгий шлях: від предметів поклоніння

доісторичних часів до абстрактних образів-символів
сучасності. Наукові відкриття ХХ століття значно
ускладнили уявлення про реальний світ і призвели
до переосмислення художньої традиції. В образотворчому мистецтві наслідком глобальних трансформацій стала відмова від базових натуралістичних
форм та антропоморфних канонів. Відбувся перехід
від наслідування реалістичних форм до створення
активної пластичної форми, призначенням якої стало
вираження емоційного образу і задуму художника.
Вагому роль у формотворенні сучасної пластики
відіграє просторовий об’єм, що наростає, розвивається і розповсюджується у просторі Домінуюча
випукла форма надає пластиці природності і подібності до живої натури. Об’єм пластики розвивається
з середини і поступово захоплює простір. Округла,
виступаюча, пластична форма в будь-якій точці своєї
поверхні дає відчуття пружності, відчуття внутрішньої
енергії, що спрямована назовні. Пластична енергія
скла – це своєрідне силове поле, що оточує форму
на відміну від звичайного матеріального об’єкту,
який займає рівно стільки простору, скільки витісняє
об’єм його тіла в реальному повітряному просторі.
Змінюється також сприйняття пластики – світ форм,
запозичених безпосередньо з природи, зазнає
архітектонічної переробки і таким чином перетворюються в художні твори. За висловом Олександра
Архипенка: «Скульптура повинна бути значущою
поза формою, щоб стати символом і викликати
асоціації та зв’язки , закріплені за допомогою стилістичних перетворень; це підносить скульптуру у
царину метафізики, в цьому завдання мистецтва» [1,
18]. Саме О.Архипенко запровадив практику заміни
матеріального об’єму скульптури простором, що так
перегукується з можливостями скла, адже завдяки
прозорості воно має як зовнішній, так і внутрішній
простір.
Просторовість стала найважливішою художньою
категорією, адже скло є тим матеріалом, який має
можливість співіснування одночасно у внутрішньому
та зовнішньому просторі. Унікальні можливості скла,
яке завдяки прозорості активно співпрацює з світлом та кольором, дали можливість відкрити новий
рівень просторового відчуття та пізнання світу.
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Наталія Нам'як
Імпровізація. Акт моментальної
творчості у склі
У даному дослідженні зроблено спробу проаналізувати технічну і психологічну сутність принципу творення, який отримав назву - акт моментальної творчості. Проаналізовано його застосування у різних
видах образотворчого мистецтва: живопис, графіка,
скульптура, а також проектування декоративно-прикладних об’єктів та дизайн; розглядаються можливості використання даного способу творення для
різних мистецьких течій. Водночас досліджуються
психологічні процеси, які відбуваються у свідомості
художника під час творення експресивного малюнка.
Проаналізовано даний композиційний принцип на
прикладі робіт художників, а також його можливість
виступати як начерком, схемою, так і вже завершеною композицією.
Актуальність. Творчий акт, як начерк чи схема,
що за проектом перетворюється на об’єкт зі скла,
створюється у даний момент і відображає дійсність
реального часу. Художник творить під впливом

сьогодення, він не копіює творчі об’єкти минулого, а
інтерпретує, створюючи нові сучасні арт-об’єкти. Інтерпретація – зміна реалістичного бачення об’єкту на
нове, створене крізь призму мислення художника.
Аналіз останніх досліджень. Завдяки дослідженням
А.Горальського, В.Клименка, Р.Піхманця, де описується проблема творчого акту, стає зрозуміло, як
тісно пов'язаний цей принцип із психологією людини
та яку важливу роль відіграє у процесі творення.
Проте, вираження “акт моментальної творчості”
зокрема у статтях про образотворче мистецтво
майже не зустрічається. Тому досліджується на
прикладі робіт митців. Акт моментальної творчості
використовували чимало художників. Найяскравіше це проявляється у неоекспресіоністів, адже їх
твори побудовані на імпульсі емоцій. Жан-Мішель
Баскі, Мануель Нері – представники імпровізації у
живописі. Яскривим прикладом є художники-склярі,
адже принцип творчого акту можна проектувати як
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на живописні твори, так і на вироби зі скла. Принцип
імпровізації зустрічається у світових митців, таких як
Анда Мункевіце, Роберт Емерінгер, Урсула Гут.
У сучасному мистецтві імпровізаційні рішення застосовують і українські митці. Акт моментального
творення яскраво видно у роботах Андрія Бокотея,
Олеся Звіра та інших провідних майстрів, творчість
яких досліджував М.А.Бокотей. Їх твори допомогли
створювати значущі проєкти для мистецького світу.
Об’єктом дослідження є методи створення
арт-об’єкту авторського проекту за принципом акт
моментальної творчості.
Предмет дослідження. Акт моментальної творчості
у студійному склі у доробку митців України та світу:
художники, що працювали за даним принципом, їх
роботи; підсвідомість як система керування актом
моментальної творчості.
Мета дослідження: розкрити поняття акту моментальної творчості, а також формування його можливостей та переваг при створенні авторських та
дизайнерських робіт у художньому склі; дослідження
технічних і психологічних процесів під час імпровізаційного вирішення композиції.
Для досягнення мети було поставлено ряд завдань:
описати психологічні та візуальні переваги імпровізації; дослідити підсвідомість як систему керування
актом моментальної творчості; розглянути експресивний спосіб творення як прояв чистої думки
та емоції; проаналізувати послідовність виконання
проєкту за принципом акт моментальної творчості;
дослідити імпровізацію в гутній технології скла;
провести аналіз даного принципу на основі прикладів робіт А.А. Бокотея та інших авторів.
Методи дослідження. При проведенні дослідження для ознайомлення з актуальністю стану проблеми, здійснення на основі плану, спостереження і
аналіз творчого акту, знаходження і підтвердження
фактів, що допомагають зрозуміти даний принцип,
а також тлумачення застосування та пояснення
його переваг при створенні композиції – було використано емпірично-дидактичний метод дослідження; описовий (опис та розкриття характеристик
акту моментальної творчості та психологічних явищ,
що виникають у автора під час його творення);
герменевтика (дослідження та тлумачення художніх
творів неоекспресіоністів).
РОЗДІЛ І. Історіографія та історичні передумови
розвитку методу акт моментальної творчості
За своїм визначенням образотворче мистецтво є
естетичним відбитком навколишнього світу у творах
художників. За допомогою художнього образу у
кожному мистецькому творі важливу роль відіграє
композиційне рішення. Правила, прийоми і засоби
композиції допомагають художнику висловлювати
свої думки та почуття, і належать до менш постійних
категорій, ніж закони, що діють тривалий час в історії
розвитку образотворчого мистецтва. Ці засоби
розвиваються і збагачують творчу діяльність нових
поколінь художників різних країн.

Одним із доволі нових прийомів творення є акт
моментальної творчості – це момент, у який художник втілює свою ідею в життя. Він ототожнюється з
такими поняттями як дія, імпульс, пошук. Перш ніж
почати свою роботу митець знаходиться в стані
енергетичного імпульсу, який і підштовхує його до
створення твору. Момент натхнення (осяяння) –
здатність до миттєвого «інтуїтивного» схоплювання,
яке оминає і логічне мислення, і мову. Осяяння –
психічний стан високої орієнтованості на відкриття,
раптове прозріння, розв’язання художньо-творчої
проблеми. Це психологічний стан, коли на основі
великого досвіду людина відкриває те, що осягається розумом внаслідок тривалих пошуків. Періоду
осяяння передує величезна психологічна напруга з
повною мобілізацією всіх життєвих ресурсів. В цей
момент відбувається так званий акт моментальної творчості – реалізація ідеї у момент її появи. У
художників – експресивне нанесення зображення на
формат. За допомогою швидкісних рухів автор не
встигає проаналізувати, упорядкувати своє творіння,
він переносить на папір чисту думку та емоцію. В
даному випадку ним керують не розум і аналітичне
мислення, а підсвідомість. Деякі митці та дослідники
вважають, що саме в такий спосіб зображення виходить “справжнім”.
Акт моментальної творчості можна вважати умовною одиницею творчого процесу, зручною для аналізу та вивчення механізмів творчості. На сучасному
етапі розвитку наука не дає поки що вичерпної відповіді на те, як система механізмів мозку діє у процесі
творчого акту, проте за допомогою досліджень
нейрофізіології, психології та психотерапії можна
охарактеризувати решту психофізіологічних механізмів творчого процесу людини. Стимулом до творчої
діяльності слугує певна проблемна, яку неможливо
вирішити на основі наявних даних традиційними способами. На творчий процес людину спонукає потреба створити щось нове. Нейрофізіологічний механізм
творчості вмикає так звані детектори новизни, які
виявляють її в зовнішньому та внутрішньому світі. Це
спеціальні нейрони, що відповідають лише на нові
подразники та не реагують на повторення стимулів.
Детекторам новизни властива висока чутливість,
тому людина відчуває приємне хвилювання, позитивне емоційне переживання в процесі творчості. Нові
враження стимулюють потяг до творчості та безпосередньо її процес [4, 29].
Це поняття інтерпретується як “форма боротьби
людини проти всього, що її обмежує”, “як вищий
прояв людського духу, який виникає з суспільних потреб”. М. Ролло тлумачить творчий акт як
зустріч художника зі світом, де світ – це сукупність
істотних зв'язків, в яких знаходиться і живе людина [12, 189].
Механізм творчості описується формулою: Я (психе,
свідомість) і не-Я (таємниця, невідоме). Б. Лезін
наполягав, що «елементи творчої діяльності властиві
не лише геніям, вони містяться в кожному з нас, але
тільки не в такій зосередженості…» А. Бергсон про-
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тиставляв інтуїцію розуму, інтелекту: «інтуїція складає
сутність людського духу, в її основі лежать творчі
потенції людини».
І. Франко головну прикмету геніальної натури вбачав
в «еруптивності її нижньої свідомості, тобто її здібності
час від часу піднімати комплекси вражень і споминів…
на денне світло верхньої свідомості». У монографіях
сучасних авторів міститься перелік ознак геніальності,
що виражаються в особливостях перцепції (незвичайна напруженість уваги, вразливість, сприйнятливість),
інтелекту (інтуїція, фантазія, вигадка, широта знань,
дар передбачення), характеру (відкидання шаблону,
оригінальність, ініціативність, наполегливість, висока
самоорганізація, працездатність).
Важливим елементом творчого процесу є уява
– духовна творча функція, яка разом з інтенцією
передчуває таємниці життя у символах сенсу. Треба
відзначити, що задум виникає по-різному. В одному випадку, його перша іскра "висікається" певним
життєвим враженням, яке пробуджує почуття і думку
художника і розпочинає творчий процес. В інших
випадках задум виникає наче спонтанно, з раптово
усвідомленої художником потреби виразити певний
душевний стан, генетичний зв'язок якого з попередніми життєвими враженнями залишається неясним.
Наступний "спалах" є або прямим доповненням, продовженням сприйняття, або асоціацією, що інтуїтивно виникла. Асоціації з’являються у свідомості людини під впливом як життєвих, так і художніх вражень,
і включаються у різні рівні організації художнього
задуму. Так, наприклад, першим імпульсом, який
стимулює дію складних механізмів творчої свідомості
деяких живописців, може бути окремий колір, який
диктує в кожному випадку різний сюжет картини.

Під час використання способу експресивного творчого акту, мозок знаходиться в стані розслаблення,
таким чином художник творить на підсвідомому рівні.
Підсвідомість керує вчинками, коли людина цього
навіть не усвідомлюємо. Недарма Зиґмунд Фройд
казав: «Ми не випадково обираємо одне одного. Ми
зустрічаємо тільки тих, хто вже існує в нашій підсвідомості» [13, 1-5].
Вплив підсвідомості на поведінку, дії, вибір, підтверджують багато фактів. Зокрема математичний
експеримент Р.Гассіна. За результатами якого виявилось, що розум підсвідомо обробляє і розв'язує
арифметичне завдання.
Результати експерименту дозволяють припустити,
що можливості несвідомого значно більш багатогранні, ніж нам здається. На відміну від інших
експериментів, у ході яких вивчалася несвідома обробка інформації людиною, даний тест не припускав
автоматичної реакції на подразник, а вимагав від
випробовуваних виконати арифметичну дію і надати
точну відповідь щабля підсвідомого рівня.
У мистецтві сублімуються глибинні шари переживання життя, підсвідомі психічні чинники багато у чому
обумовлюють селекцію матеріалу, формують імпульси, що впливають на спонуки і установки художньої
діяльності. Важливу складову художньо-творчого
акту становить креативна уява, де як синтезуючі
образи, так і організуючі матеріали формуються
переважно завдяки неусвідомлених процесів психіки. Синтез елементів відображення відбувається в
художній уяві переважно за рахунок розгалужених
асоціацій, що мають різноманітну психологічну основу та проявляються в аплікації, адитивності вражень,
сягають образної метатипізації, виокремлюючи та

Іл. 1. Жан-Мішель Баскія “ Viktor” 1987 р.
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об’єднуючі квінтесенційні ознаки буття. За модальністю творча уява виступає в мистецтві як у формах
пролонгованих тектонічних структур у невідтворювальних і відтворювальних мистецтвах.
Несвідоме – це поняття, яке має дуже широкий
спектр тлумачення: від автоматичних дій людини,
які не відбилися в її свідомості до розуміння його як
особливої психічної сфери реальності, яка здебільшого визначає життя і вчинки людей. Несвідоме
не може активно створювати дійсність, воно – результат свідомої зміни. Несвідоме своїм існуванням
охоплює весь світ і все у світі, включаючи й саму
людину. Несвідоме, на відміну від предметності
свідомості, не має просторово-часових координат.
З цього стає зрозуміло, що підсвідомість, як система керування актом моментальної творчості, несе
собою багатогранне наповнення людської пам’яті
та інтуїції. Тому дозволяє художнику створювати
оригінальні, гармонійні та енергетично наповнені
мистецькі продукти.
Звідси відкриваються і візуальні переваги такого
принципу, адже завдяки підсвідомості лінія чи пляма
збагачується високою енергетикою, стає “живою”,
формує цікаву композицію. Таким чином, при контактів з глядачем зачіпає його та запам’ятовується.
Можна вважати, що акт моментальної творчості
близький до начерку. Начерки – короткочасні зарисовки реального або видуманого об’єкту, початок
будь-якої композиції.
У процесі проєктування дизайнерських світильників
художник-скляр працює над ескізом він може використати імпровізацію як спосіб творення композиції.
Тобто швидкісними рухами зобразити форми. В

Іл. 2. Жан-Мішель Баскія “Self-portrait” 1982 р.

такому випадку проєкт виходить цікавим, за рахунок
неповторних форм.
Начерк – мить. Саме в неповторності і заключається
сутність. Далі дизайнер може теражувати цю форму. Ескіз за допомогою принтеру, у випадку гутної
техніки – попередньо заготовлена багаторазова
форма. Можна зробити тираж тисячі екземплярів,
проте повторити первинний емоційний начерк, створити ту ж композицію заново - неможливо. Даний
спосіб застосовується як у дизайнерських продуктах
так і в авторських. Наприклад у творах Мануеля
Нері начерковість слугує не схемою, а вже закінченим продуктом. Адже начерковість є характерною
для неоекспресіоністів.
Проте, акт моментальної творчості можна примінити
навіть у геометризованій композиції. В даному випадку – як схему. Тобто художник тим же енергетичним
способом наносить розташування фігур, таким чином
структура композиції залишається енергетичною, а
далі він пропрацьовує усі форми та деталі у задуманому стилі. Це дає можливість не лише виразити свої
почуття, але й створити цікаву композицію.
Акт моментальної творчості не заперечує засади
академічної композиції. Навпаки - під час такої дії
мозок знаходиться в стані розслаблення, таким чином руки митця, вільно рисуючи, створюють сміливу
схему в якій присутній контраст форм, мас, напрямків, тону, кольору; гармонійне заповнення формату
– тобто всіх засад академізму.
Даний принцип варто використати митцем не лише
для живописних творів, а й під час проектування
декоративно-прикладного предмету. Яскравим прикладом динамічного акту творчості є твори неоекс-

Іл. 4. Мануель Нері ‘’Sweetwater 4‘’
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пресіоніста Жана-Мішеля Баскії. Це підтверджують
не лише його роботи, а й слова “В дитинстві я був
нікудишнім художником. Малював то надто абстрактні експресивні картини, то яку-небудь криву голову
барана. На конкурсах малювання робити мені було
зовсім нічого. Пам’ятаю, як мене переміг хлопець,
який ідеально намалював людину-павука”. Якраз
фраза “ідеально намалював” є повним протиставлення акту моментальної творчості, де все базується на динамічному висловлюванні, неправильності та
акценту на емоціях. Свободу думки Баскія агітував й
іншими фразами та настінними надписами: “Кінець
тісним художнім рамкам…”, “Я не ходив у художні
училища. Я провалив художні заняття в школі. Я
просто дивився на речі. Так я вивчив мистецтво –
просто дивлячись на нього.”
Дана проблема спостерігається і в живописних
інтерпретаціях Баскії. На прикладі роботи “Без
назви(Голова)” ми бачимо відкритість кольорів, хаотичність плям, випадковість букв, експресивні лінійні
знаки. Навіть сама назва несе в собі певну експресію, філософське значення.
Робота “Голлівудські африканці” вирізняється
накиданими надписами та динамічною графікою. Їй
притаманні відкриті кольори та необдуманість, першоідейність зображень.
Вміння розслабляти свій розум дали Жану-Мішелю
сміливість творення, що й зробило його роботи всесвітньо-рушійними. Адже в момент творчого осяяння
розум стає вільним від навчальних стандартів, він розслабляється і дає волю підсвідомості, завдяки чому й
народжується геніальний мистецький продукт.
Ще одним прикладом неоекспресіоністської течії
є Мануель Нері. Хоч його компоиції і відрізняються
від творів Баскії зображенням фігуративу та більшої
конкретизації, вони також створені за принципом
динамічного втілення ідеї. Зокрема робота “Vicola X”
характерна сміливим поєднанням кольорів, експресивністю плям, певною начерковістю. Розглядаючи дану
картину стає зрозуміло, що художник витратив всього
декілька хвилин, щоб втілити задумане. Таким чином
робота передає внутрішню енергетику автора. Експресія вираження спостерігається і в інших його роботах:
“Sweetwater 4” “Untitled” “Couple of girls” “Solana 4”.
Динамічний принцим став основою для багатьох
творців: Жуліо Помар, Девід Бові, Енцо Куккі та
інші. Тож, згідно з дослідженням історичних передумов акту моментального творення, акт моментальної творчості - це сміливе вирішення композиції, виконане експресивним способом на протязі
декількох секунд. Застосовується при ескізуванні
будь-якого продукту образотворчого мистецтва.
Завдяки динамічності і свободі рухів дає автору
можливість позбутись скованості у творчому процесі, виразити себе, створити роботу гідну будь-якого
проекту та галереї.
Метод творчого акту використовувався відомими
неоекспресіоністами, при створенні живописних творів,
завдяки чому у світ виходили витвори мистецтва, що
впливали на суспільство та розвивали сучасну культуру.

РОЗДІЛ ІІ. Акт моментальної творчості в студійному склі
Імпровізаційне рішення часто зустрічається у студійному склі, а особливо в гутній технології львівської
школи. У другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. значна частка досягнень у середовищі художнього скла
України належить художникам-склярам львівської
школи декоративно-прикладного мистецтва, що
впродовж ХХ ст. формувалась на багатих традиціях
народного мистецтва цього краю. Львівські митці-склодуви особливо розвинули українське гутництво, яке на Львівщині у 1950–1980-х рр. набуло
нових творчих знахідок. Зокрема, відновлюється
спосіб вільного формування виробів із розплавленої
скляної маси за допомогою склодувної трубки біля
скловарної печі.
Скло випробовують вогнем. Розплавлена маса скла,
доведена до температури 1200 – 1500С, поводиться експресивно, і сама ж бере участь у творенні та
формуванні. Художник-скляр намагається приборкати динамічність скла і сформувати запроєктований
об’єкт. Між художником і матеріалом відбувається
постійний обмін почуттями та емоціями, у процесі
якого скло часто нав’язує склодуву свою волю –
таким чином відбувається творчий акт.
Потрібна велика майстерність, щоб перевтілити
примхливість матеріалу на переваги художнього
задуму. Цілком справедливе твердження, про те,
що «…львівське художнє скло – на кшталт венеційського Мурано, й немає шкали, щоб визначити – яке
з них якісно вище: і перше, і друге зближують крила
традицій» [2]. На зламі ХХ–ХХІ ст. мистецтво скла втілюється в новітніх неординарних формах. Талановиті
українські митці створюють численні проєкти в матеріалах гутного скла й матованого кришталю. Розвиваючись у контексті авторського студійного скла,
українське гутництво отримує світове визнання.
Адже львівське художнє скло за спадковістю традицій, багатоманітністю образно-пластичних рішень
та вишуканістю декорування є «винятковим явищем,
яке охоплює творчість плеяди видатних народних
майстрів та професійних художників» [3]. Професійні
художники оволодівали давньою технікою «старої»
гути, усвідомлювали традиції вільного видування
скла й поводження з ним. Уже в період 1970–1980х рр. спостерігається радикальна зміна принципів
формотворення та декору. Відступає принцип
утилітарності. Посудна основа поступово стає суто
декоративною, перетворюється на елемент просторових алегоричних композицій. Укрупнюються форми, багатшими стають колір та пластика, композиції
отримали певну концепцію – усе це наблизило ці вироби до станково-декоративних творів, розрахованих на виставковий чи музейний простір. «Проступає
одна симптоматична особливість, властива напряму
в сучасному склі, який ще не повністю сформувався. Йдеться про відому трансформацію поширених
критеріїв «краси» у склі. Гармонія пізнаваних форм,
милування яскравою декоративністю кольору і
пластики, відкрита емоційність, легко простежені
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зв’язки з чуттєво відчутним світом природи – все це
рішуче витісняється іншими категоріями. Установка
на незвичність і новизну техніки, прийому, пластики
набуває характеру програмності; асоціативні ходи
стають все більш опосередкованими й віддаленими, а рушійною енергією образу виступає згусток
інтелектуального начала, філософічність мистецької
думки, спрямованої за межі звичайної свідомості» [4].
Виставкові твори цього періоду все більше набувають метафорично-алегоричного характеру. І в
подальші роки ця тенденція переважає. Таким чином
поступово вибудовувалась ланка «нового» львівського гутництва, яка складалась з експериментальних
пошуків та знахідок творчих ідей. Митці намагали-

ся втілювати новітні художні задуми у виставкових
об’ємно-просторових роботах, які більше тяжіли до
скульптурної пластики. Розвитку набуває новий напрям – склопластика, який розкривав оригінальність
образно-пластичного мислення львівських творців.
Сміливі експерименти львівських митців (до прикладу, роботи З. Масляк у сульфідному та прозорому
склі, твори А. Бокотея, Ф. Черняка, В. Гінзбурга – у
кольоровому та прозорому) відкрили перед українськими склярами широкі горизонти. Посудні об’єми
перетворювалися на так звані флореальні, біоморфні,
у яких гостро-трепетне відчуття натури поєднувалось
із асоціативними, більш опосередкованими зв’язками
між природними мотивами та їх втіленням у матеріалі.

Анрій Бокотей, “Змієборець”, 2015 р.
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Андрій Бокотей, Декоративні пласти, 2015 р.

Лідерами львівського гурту склярів на початку
1980-х стали непересічні постаті. Це Франц Черняк,
член НСХУ, народний художник України, професор
ЛНАМ, та Андрій Бокотей, член НСХУ, народний
художник України, академік НАМУ, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка,
ректор ЛНАМ. Обидва – постійні учасники численних
українських і міжнародних виставок, експоненти всіх
міжнародних симпозіумів скла, що відбулись у Львові (1989–2016), які «рухалися разом у заданому ними
керунку інновацій» [6] і здійснювали масштабні технологічні експерименти у своїх невпинних пошуках
нових прийомів декорування скловиробів. Їхні творчі
досягнення й нині дають змогу говорити не тільки
про новітнє рішення образно-пластичних завдань у
склі через підпорядкування технологічних принципів
філософському наповненню творів, а й загалом про
їх вплив на мистецький поступ львівського склярства на зламі ХХ–ХХІ ст.
Наприкінці 1970-х – початку 1980-х рр. А. Бокотей
розробляє нові способи декорування: метод «спіралевидної нитки», метод «включення зображення
в середину об’єму порожнистого виробу» [7]. Автор
вводить у скломасу такі матеріали, як скловолокно,
солі металів, фольгу, емалі, кольорову крихту. Образи, які він творив усередині скляних об’ємів, були
сміливим і неочікуваним кроком у розвитку нефігуративної пластики. Метод застосування гальванопластики у склі Ф. Черняка теж було затверджено свідоцтвом як авторський винахід. Черняк, сполучаючи
такі матеріали, як скло й метал, також винайшов нетривіальний метод декорування склопластики, який
ґрунтувався на відновленні реакцій окислів металів.
Нанесення на поверхню скловиробу присипок або
занурення гарячої скломаси в порошок окису марганцю чи хрому створювали ефекти різних відтінків,
надаючи скляній поверхні матовості [8].

Окиси металів, які з’єднувались із розплавленою
скломасою в різних режимах обпалу, у роботах Ф.
Черняка давали цікаві ефекти: наприклад, «обпаяне»
скло, що асоціюється з лавою вулкану або з частками космічного пилу. Отже, обидва митці розробляли
спосіб декорування цільносформованих (непродутих) скловиробів із безколірного чи ледь забарвленого скла. Він полягав у тому, щоб ввести об’ємно-просторове зображення з кольорового скла або
інших матеріалів усередину маси виробу [9].
Ф. Черняк творчо працював на ЛЕКСФ у склі майже
без допомоги склодувів-виконавців. Завдяки чудовому відчуттю матеріалу, Франц створював унікальні асоціативні твори у великому діапазоні. Цікавими
є роботи Ф. Черняка, у яких він поєднує скло та метал. Ці несподівані спроби пластичного відтворення в гутному склі гранично узагальнених жіночих
профілів у 1990-х рр. («Діалог», «Маски», «Космічна
маска», «Львівська пані», «Мадонна» тощо), а також
оригінальні, дуже умовні, проте відносно розгорнуті за сюжетом, фігуративні композиції майстра
у 2000-х рр. («Мангеттен-2001», «Склодуви» тощо)
було визнано справжніми мистецькими відкриттями у вільно формованому склі. Особливою є
його масштабна сюжетно-фігуративна композиція
«Склодуви» (2008). Вогняна куля в центрі символізує скловарну піч, з якою нерозривно поєднані
умовні фігурки чоловічків зі склодувними трубками
та баночками скла. Це “своєрідний реквієм тим, хто
присвятив своє життя” [14, 54-59].
Яскравість та експерементальність гутного скловиробництва України часто являє собою імпровізацію.
Вона вбачається у формамах, поєднанні кольорів, контрастності тону робіт провідних майстрів.
Характерно виражений акт моментальної творчості
у гутних тарелях із серії “Декоративні пласти”створених професором А.А. Бокотеєм. Серія, що стала
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найяскравішим прикладом даної теми, складає
собою певну кількість пластів різного композиційного рішення, яких об’єднує експресивність виконання.
На одній із них видно динамічне поєднання невеликих ліній, що формують собою круг у поєднанні з однією масивною лінією довільної форми. Вдивляючись
у зображення глядач простежує легкість, сміливість,
впевненість. Підкреслює експресію також колір.поєднання чорного та жовтого на світлому тлі, а також
червоної лінії, що об’єднує композиції та працює на
її завершеність, створюють цікавий та водночас не
перенасичений характер.
Наструпний пласт червоного забарвлення. Оптичний центр композиції – червона аморфна форма.
Підтримуюють її імпровізаційні лінії, що виконують
другорядну роль та додають композиції руху, а
також підкреслюють форму кола. Аналізуючи даний
твір, стає зрозуміло, що ймовірно, автор у процесі
декорування виробу гутним способом виставляв
дані елементи у певному порядку, на приклад,
формуючи зі склониток (елементів декору) коло бо
квадрат, та в результаті гута добавила свою гру,
вона ніби вступила у співпрацю з автором, тому
кінцевий малюнок на вже готовому виробі вийшов
композиційно-цікавим, непередбачуваним, з певними добавками авторства самої гути.

Темно-синя таріль має вишукане поєднання плям
та ліній. Акцентом виступає червона лінія, що вміло
поєднується з переважаючими білими експресивними формами та іншими відтінками, і підкреслюється
синьою. Даний виріб заворожує своєю експресією,
це саме той вдалий приклад, у якому немає нав’язливості чи надмірної продуманості.
Робота “Змієборець” являє собою контрастне поєднання маси, форми та напрямку. Примруживши
очі, а саме так добре видно композиційну пляму,
ми бачимо надзвичайно сміливий та урівноважений
об'єкт. Очевидно, що первинний ескіз був створений
способом акт моментальної творчості та, що важливо, зберіг свою первинність у готовому виробі.
Розглядаючи твори професора Андрія Бокотея, вони
самі підказують нам, що таке акт моментальної творчості та як він проявляється у художньому склі. Вони
стали яскравим прикладом, прообразом експресивного мислення художників-склярів.
Олександр Звір також належить до найяскравіших
постатей, що працюють за принципом акт моментальної творчості. Його роботи вражають яскравістю
та сміливістю, що і підкреслює собою творчий акт.
Адже він – художник-експерементатор, непересічний митець у галузі гутного скла, відомий педагог,
громадський діяч.

Олександр Звір, “Ніби плахи”, 2016 р.
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Твори художника зберігаються у Львівському музеї
скла, Національному музеї ім. А. Шептицького у Львові, Галереї українсько-американського товариства
художників «Доля» (м. Чикаго, США), Міжнародному
центрі скла (м. Ванн-ле-Шатель, Франція) та ін. Персональні виставки в Україні (Львів, Дніпропетровськ)
та за кордоном: Польща (Краків), Франція (Нанс,
Ванн-ле-Шатель), Китай (Усі, Шанхай, Пекін, Ханчжоу). Працює в архітектурному, монументально-декоративному й експериментально-студійному склі.
Олександр Звір є представником експериментальної
течії львівської школи художнього скла, художником із
власним стилем та емоційним насиченням. За духом
та ідеєю, образністю, внутрішнім наповненням, а також за майстерністю виконання його роботи пережиті
та продумані, і саме тому важливі [16].
Акт моментальної творчості спостерігається майже
у всіх його творах. Добрим прикладом творчого акту
є робота ''Катастрофа''. Гутні форми з нанесенням
на них експресивного малюнка, що вражає своєю
жвавістю. У композиції присутня поліхромія на прозорому склі, що так контрастно поєднується.
Гутна композиція ''Двоє'' створена Олександром
Звіром, характерна нестандартними формами та
сміливим декоруванням. Склоформа такої роботи
особлива – ненав’язлива, проста, вона ніби намальована фломастером від руки у момент задумливості. Як і саме зображення, нанесене на виріб, так
вміло підкреслює продукт – схематичні очі тільки
додають характеру досліджуваної проблеми моментальної експресії. Експерементальність у творах
художника і є проявом творчого акту. У творчості
митця характерні динаміка, грубі та яскраві сміливі
форми, імпровізаційні рішення.
Імпровізація та сміливі композиції характерні для світового скловиробництва. Технологія, високий рівень
якості гутних печей забезпечує світових художників
по склу багатогранними можливостями мистецьких
творів. Кваліфіковані майстри створюють експериментальні твори, втілюють яскраві ідеї. Імпровізаційний принцип можна проаналізувати на прикладі
творчих доробків склярів з різних країн світу.
У роботі “Форми” латвійської художниці Анди Мункевіце ми бачимо загальний силует, сформований як
плавними, так і ледь-гротескними рухами. Композиція об'ємно-просторова, і з кожного кута глядач бачить цікавий образ і форми, які виникли у результаті
роботи автора над динамічністю гарячого скла.
Також твір “Поцілунок” являє собою контрастне
поєднання геоментичних форм з аморфними, що
мають особливий, неповторний характер. Гра форм,
перехід від товстої площини до максимально-вузької
дає роботі тонкий, привабливий характер.
Вази німецької художниці Урсули Гут наповнені
цікавими, різнобарвними ілюстраціями. Зображення
яскраво проявляють характер творчого акту, запам’ятовуються, мають візуальний вплив. Композиційне
рішення вдало розміщене на геоментричних формах,
довільність ілюстрації на яких створює контраст.
Люксембурський митець Роберт Емерінгер у ком-

позиції “Містичні квіти” поєднує насичені кольори
та контрастні форми. Робота складається із трьох
ваз, кожна з яких побудована за експресивним
принципом. Горлечко ваз крихке, побите, динамічне.
Загальні образи насичені, глядач бачить легкість,
яскравість, впевненість митця. Художники склярі
спілкуються зі склом на ‘’ти’’ – не прислухаючись до
експресивних вимог гутної технології робота просто
не вийде вдалою. Кожна нова річ неповторна, це і
додає художнику ще більшого натхнення.
РОЗДІЛ ІІІ. Акт моментальної творчості в авторському проєкті «Імпровізація»
В об’єктах даного проєкту видно гротескні форми
побитого характеру. Дані форми якраз і є прикладом акту моментальної творчості. Тобто ними
можна максимально виразити тему імпровізації. Побитість, динамічність – саме це було поставлено за
мету, перш ніж почати проєкт. Адже, коли форми
виглядають як “солоденька цукерочка“ вони стають
противагою акту творення. А техніка кракле якраз
допомогла досягти бажаного результату – надала
формам “живий характер”.
Основна мета, яку було поставлено в даній композиції – це форми. У результаті вони вийшли легкі,
контрастні, що дуже важливо у композиційному
рішенні. Загалом форми створили собою ансамбль,
в якому кожен об’єкт індивідуальний. Об’єкти доповнюють та підтримують один одного, створюють
собою певну ритмічність.
Було обрано ахроматичну гаму, так як вона також
підкреслює первинність і начерковість. Перший
етап створення проекту - невимушені зарисовки.
Ключове слово тут невимушені. Основна ідея даного проекту полягала у перенесенні ескізів відразу
в гутну продукцію шляхом імпровізації. Це експериментальний проект, де розкривається сутність акту
моментальної творчості.
Гутний процес – імпоровізаційний. Гуту можна порівняти з художником експресіоністом, бо не завжди
художник може повністю оволодіти нею, вона
також керує – це співпраця. Неможливо до точності
запланувати як саме сформується гаряче скло, і як
би автор не намагався розпланувати технологічний
процес проєкту, на певний відсоток скло в гутній печі
сформується по своєму. Тобто робота на гуті в більшості випадків і є актом моментальної творчості.
У результаті форми склали собою напівпрозорі
плити нестандартного характеру із покремсаними
загорнутими кутами та тріщинами. Було обрано три
відтінки чорний білий та прозорий. Основну роль
відіграла саме прозорість.
Концепція проекту полягає у створенні прикладу який
стає відповіддю на питання: що таке акт моментальної творчості? Тобто у даній роботі немає глибокої
філософської чи повчальної концепції, а радше педагогічно-повчальну. А також експериментальну. Дана
робота більше виконує роль прикладу композиції
виконаної за принципом творчого акту. Цей проект –
перевтілення, пряме перенесення маленького первин-
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ного ескізу в реальність. Власне йдеться про первинність ескізу та його збереження у кінцевій експозиції.
Як перенести цей ескіз у матеріал? Відповідь на дане
питання знаходиться у технології а також композиційному принципі виконання. Якщо художник мислить,
і відповідно наносить ескіз експресивно, так він і
повинен рухатись далі, як і в макеті так і в завершальному процесі формотворення. Техніка кракле стала
ідеальним варіантом, і в такому випадку ми розцінюємо її не як техніку, а як спосіб діяти творчо. Сам спосіб
виконання вже нагадує певну композицію, він цікавий
як для художника-шкляра так і для глядачів, що спостерігають за процесом виконання його роботи.
Цільність творчого процесу від ідеї до завершального процесу і як результат – готовий, самостійний
продукт, створений без зайвих елементів.
ВИСНОВКИ
Отже, згідно з проведеним дослідженням, стає
відомо, що акт моментальної творчості – це раптова
реалізація ідеї у момент її появи, прояв чистої думки
та емоції, система створення цінних образотворчих
продуктів, яка може стати як самостійною завершеною композицією так і ескізом для проєктування
довготривалої роботи; створення неповторного
зображення, як по плямах, так і по лініях, формах,
силуету. Це пошук «безпрограшного» варіанту
композиції. Можливість внести у світ цінну роботу,
побудовану за рахунок експресії підсвідомості.
Підсвідомість – система керування актом моментальної творчості. Вона несе собою багатогранне
наповнення людської пам’яті та інтуіції. Тому дозволяє художнику створити оригінальні, гармонійні
та енергетичнонаповнені продукти. Завдяки підсвідомості лінія чи пляма стає емоційнозбагаченою,
«живою», формує цікаву композицію. Таким чином
при контакті з глядачем вражає та запам’ятовується.
Даний спосіб творення найбільш притаманний для
експресіонізму та неоекспресіонізму. Зустрічається
у роботах відомих художників, таких як Жан-Мішель
Баскія, Мануель Нері, Жуліо Помар, для яких властиві: динамічний контраст мас, форм та напрямків,
експресія ліній; «легкість», начерковість зображення.

У студійному склі акт моментальної творчості відіграє
не аби-яку роль. Гутна техніка найбільш притаманна
для акту творення. Цей спосіб використовують такі
художники-склярі як професор Андрій Бокотей,
Олесь звір, та інші провідні митці. При проведенні
дослідження було розглянуто акт творення на прикладі робіт художників.
Акт моментальної творчості - принцип прояву
митцем глибокої енергетичності й високодуховності у арт-об’єктах, що дозволяє молодим авторам
втілювати неповторні твори у всіх сферах образотворчого мистецтва.
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