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ВСТУП
Упродовж другої половини XX ст. закладалися і розвивалися принципи розуміння художнього скла в широкому контексті образотворчого мистецтва. У склі митці звернулися до мови суміжних мистецтв
— скульптури, живопису, графіки. З’являються пластичні об’єкти, нові
типи об’ємно-просторових монументальних форм у синтезі з архітектурою. Традиційна форма вази, світильника, вітража стає пластичним об’єктом з ідейним навантаженням, який часто виконує не лише
утилітарне чи декоративне призначення. Від 1960-х років мистецтво
скла формується як самостійний жанр образотворчого мистецтва,
розпочинається нова ера функціонування матеріалу як медіума об’ємно-просторових арт-об’єктів. У художньому склі з’являється мистецький об’єкт — самодостатній елемент оточення людини, не створений
з метою виконувати декоративну чи утилітарну функцію. Роль автора
при цьому не зводиться винятково до матеріалізації задуманого предмета навколишнього середовища, а до створення образу, формування
ідеї, розкриття атрибутів, стилю, форми, використання техніки — творення самого мистецтва.
Важливою і характерною обставиною було звернення до скла
видатних живописців і скульпторів. Досить згадати П. Пікассо, Ф.
Леже, А. Матісса, В. Кандинського, Р. Маґрітта, С. Далі, В. Вазареллі, А.
Кальдера, О. Кокошку, Х. Арпа, А. Джакометті та ін., проекти яких реалізовувались у склі на фірмі братів Даум у Франції, на острові Мурано
в Італії. Безумовно, досвід найбільших майстрів привніс у мистецтво
скла нове бачення матеріалу, своєрідне ставлення до форми, розпису, пластики, уже вкорінені в станкових мистецтвах — живописі та
скульптурі.
Молоде покоління в рамках різних напрямків і національних шкіл
—американської, австралійської, японської, чеської, італійської, французької, скандинавської — представляє світу індивідуальні, часом
несподівані творчі пропозиції, з яких складається загальна картина
сучасного мистецтва скла. Творчий експеримент, вивільнення від
обмежень промислового виробництва, потужна хвиля мистецького «розкріпачення» у другій половині XX ст. призвели до народження нового художнього явища — «рух студійного скла» (glass studio
movement), який став виразним феноменом мистецтва XX століття.
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КОНЦЕПЦІЯ СТУДІЙНОГО РУХУ
У країнах Західної Європи й у США інтенсивний розвиток авторського експерименту в склі почався з кінця 1950-х — початку 1960-х років. У
Австралії та Японії дещо пізніше — у 1970-ті роки. Інтенсивна індустріалізація виробництва скла залишала мало місця для унікальності, тому
звернула художників до вільної форми творчості.
Засновником міжнародного руху студійного скла вважається американський художник Гарвей Літтлтон (Harvey Litlleton), який 1962 р.
разом із технологом Домініком Лабіно збудував невелику гутну піч
у підвалі Музею мистецтв Толедо і розпочав мистецькі семінари для
всіх бажаючих. Художник поставив собі за мету власноруч виконувати
об’єкти зі скла поза межами великого виробництва, які мали би неутилітарне призначення і водночас були створені у процесі, вільному від
форм і шаблонів. Так були закладені концептуальні засади діяльності
потужного мистецького феномена, яке згодом отримало назву міжнародний рух студійного скла (від англ «studio» – майстерня).
За період від 1962-го по 1982 рр. студійний рух захопив усі «скляні»
країни. Організованою формою і стимулом його розвитку стали численні міжнародні виставки, симпозіуми, конгреси. У Європі, Америці,
Японії студійне скло існує в умовах розвиненого маркетингу та приватного підприємництва, розгалуженої мережі спеціальних скляних
галерей, що працюють з відомими художниками в умовах повної інформованості про те, де і що відбувається, в умовах підтримки художників з боку різних об’єднань, фондів, а також постійної колекціонерської діяльності. Скло купують найбільші музеї мистецтв (Метрополітен
в Нью-Йорку, Вікторії та Альберта в Лондоні, Музей декоративного
мистецтва у Парижі, Музей сучасного мистецтва в Хоккайдо і т.д.). Усе
це сприяє надзвичайному розмаху руху студійного скла.
Видатні митці XX століття, серед яких С. Лібенський і Я. Брихтова, П.
Глава (Чехія і Словаччина), Г. Літтлтон, М. Ліпофський, Г. Галем, Д. Чігулі (США), С. Проктер, П. Лейтон (Великобританія), Е. Ейш, Т. Зельнер
(Німеччина), Л. Сеґузо, П. Тальяп’єтра (Італія), Т. Вірккала, Т. Сарпанева (Фінляндія), С. Ваалкема, Ф. Ліннґаард (Данія), Б. Валліен (Швеція), Ч.
Зубер, Я. Зорічак (Франція), К. Фуджіта (Японія), К. Мойє (Австралія), Ф.
Ібрагімов, Л. Савельєва, Б. Фьодоров (Росія), І. Ліль (Естонія), Р. Крюкас
(Литва), А. Бокотей, Ф. Черняк (Україна) і багато інших вивели художнє
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скло на новий рівень візуальної культури, його естетичної значущості.
Їхня творча активність визначила вектор розвитку культурно-мистецького феномена, який отримав назву «міжнародний рух студійного
скла» і майже одночасно охопив усі континенти.
Варто, водночас, розуміти різницю між американським і європейським трактуванням поняття студійне скло. Згідно з засадами, закладеними Г. Літтлтоном, які лягли в основу американського бачення
студійного скла, художник є не тільки автором ідеї, але й майстром-виконавцем свого твору. До того ж, робота має виготовлятись на власній гутній печі – що, зрештою, вкладено в самому терміні «студійне»
(в стінах майстерні, а не промислового виробництва). Ця концепція в
художньому склі у США сповідується до сьогодні і неодноразово стає
питанням дискусії між американськими склярами і їх колегами з інших
країн.
Для більшості відомих європейських художників власноручне виконання авторських творів не є принциповим у творчій діяльності. Багато
з них працюють дизайнерами на великих скловиробничих підприємствах і там, в заводських умовах, виконують свої композиції. До цієї
плеяди належать такі відомі постаті як Б. Валліен, І. Шугаєк, О. Тойкка,
Р. Крюкас, С. Боровський та багато інших.
Відрізняються також стилістичні особливості авторських творів художників зі США, які тяжіють до відвертої декоративності, а подекути
навіть переходять межу європейського розуміння естетики в напрямку кітчу і несмаку. Європейська школа, натомість, упродовж десятиліть
будується на принципах образотворчого начала, яке є квінесенцією
розуміння завдань авторського художнього скла.
Суттєво відрізняються також шлях бачення завдань, витоки творчості, реалізація технічних можливостей. Американці внесли свій погляд та ідеї сучасного бачення в технічний лексикон скла. Їхнє вільне
від традицій і шаблонів ставлення до матеріалу породило новий художній образ у склі. На скло дивляться як на будь-який інший матеріал,
за допомогою якого можна висловити свій погляд на світ, передати
суб’єктивні відчуття від побаченого, пізнаного, пережитого. Пройшовши період освоєння скляного ремесла як мистецтва створення форми, американські художники вийшли на шлях концептуалізації, на шлях
пошуків сучасної естетики скла, його неповторних можливостей, ретельного опрацювання формальних засобів. Кожен автор шукає власну естетичну програму, свою «скляну мову», культуру матеріалу.
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Упродовж розвитку світового авторського скла присутні різні шляхи, різні школи, співвіднесені з традиціями, особливостями культури
тієї чи іншої країни. При цьому ми виділяємо дві основні тенденції в
студійному склярстві: перша опирається на традиційному підході до
матеріалу і тяжіє до декоративності, друга — пов’язана з розвитком
сучасних пластичних мистецтв, які акумулюють широку палітру виражальних засобів і будується на засадах ідейності й образотворчості. В
обох лініях розвитку присутня загальна еволюція від предметної форми до арт-об’єкта.
Поширення міжнародного руху студійного скла, квінтесенцією якого є свобода творчого експерименту, мало також визначальний вплив
на проектну творчість професійних дизайнерів, відтак на формотворчі,
колористичні та образні ознаки продукції скловиробників. Вивчення
промислової скляної індустрії та ролі в ній художника дозволили зрозуміти й пояснити ґенезу студійного скла як явища другої половини
XX ст. Одним з найважливіших стимулів його розвитку було для митців
усвідомлення ролі скла в контексті художніх проблем світової культури, бачення себе учасниками сучасного мистецтва. Із цим пов’язаний
рух творчої думки, розширення змісту й розмах творчого експерименту. Багато з піонерів міжнародного руху студійного скла — визначних
художників своєї епохи — є авторами зразків склопродукції провідних
виробників. Завдяки їм у асортименті більшості заводів з’являються лімітовані лінії авторських об’єктів.
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КЛЮЧОВІ ОСЕРЕДКИ ВПЛИВУ НА
РОЗВИТОК СТУДІЙНОГО СКЛА
Діяльності Музею скла у Корнінгу – однієї з найпотужніших у світі інституцій, метою створення якої є дослідження міжнародного руху студійного
скла – присвячено частину розділу щодо студійного руху у США. Іншою
організацією з резиденцією у Сполучених Штатах, не менш впливовою
у світовому склярстві, є Міжнародна асоціація художників-склярів (Glass
Art Society). Асоціація створена з ментою об’єднання зусиль художників,
мистецтвознавців, виробників і технологів з різних країн для розвитку художнього скла, поширення та обміну інформації, модернізації технологій,
підтримки індивідуальних митців і організацій. Асоціація, заснована 1971 р.
в Сіетлі, сьогодні об’єднує понад 2000 членів із 40 країн. Серед найважливіших завдань організації – проведення щорічних конференцій, більшість з
яких проходили у США, проте наймасштабніші відбулись за межами країни:
Мехіко (Мексика, 1992 р.) Сето (Японія, 1998 р.), Амстердам (Нідерланди,
2002 р.), о. Мурано (Італія, 2018). Щорічне видання (GAS Journal) документує матеріали конференції, лекцій, презентацій, висвітлює творчу діяльність особистостей, які створили феномен руху студійного скла. Ще одним важливим завданням асоціації є формування інформаційної бази, яка
стосується всіх векторів розвитку світового склярства.
До подій міжнародного значення належать також конкурси для різних категорій художників. Багато конкурсів, спрямованих на розвиток
американського художнього скла та підтримку молоді, проводить Музей скла в Корнінгу. Серед найдавніших і найважливіших в середовищі
склярів – конкурс Міжнародної виставки в Каназаві, Японія. Виставка
відкрита для всіх бажаючих, а в жюрі входять відомі постатті студійного руху. Іншим не менш важливим конкурсом з резиденцією в Японії є
Міжнародна виставка Музею художнього скла Тояма. Менші конкурси,
переважно скеровані до національного учасника проводять у Великобританії, Швеції, Чехії, Угорщині та інших країнах.
Окрім навчальних закладів, які безпосереднім чином впливають на
перспективу розвитку сучасного художнього скла, важливу роль відіграють спеціалізовані музеї. До провідних музейних осередків належать: Музей скла в Корнінґу, Музей мистецтв Толедо, Музей скла Такома
(США), Музей художнього скла Тояма (Японія), Музей скла в Ебельтофті
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(Данія), Музей скла у Фрауенау, Музей Імменгаузен (Німеччина), Музей
скла Мурано (Італія), Шанхайський музей скла (Китай), Музей скла Рііхімякі (Фінляндія), Музей скла «Портеімка» (Чехія), Музей скла Сар-Потер’є
(Франція), Національний музей скла Леєрдам (Нідерланди), музей Національного центру розвитку скла (Іспанія). Існує багато інших музеїв, у
фондах яких знаходяться вироби з художнього скла, проте в перелічених
закладах основу колекції становлять авторські твори художників сучасності – ключових постатей міжнародного студійного руху.
До перелічених музеїв зараховуємо також Музей скла у Львові, заснований 1992 р. українським художником А. Бокотеєм. Хоч сьогодні експозиційні площі музею становлять всього кількасот квадратних метрів,
його колекція належить до найвартісніших у світі, завдяки роботам таких
художників як М. Ліпофський, М. Роджерс, Т. Зельнер, Е. Ейш, Ф. Ібрагімов, А. Тьєль, Я. Зорічак, М. Дюрран та ін.
Одним з активних чинників розвитку міжнародного студійного руху є
симпозіуми, де художники з різних країн мають змогу працювати разом.
Першими форумами світового масштабу були Міжнародні симпозіуми
скла в Новому Борі (Чехія). Свою діяльність захід розпочав 1982 р. на базі
скловиробничого заводу "Кристалекс" ("Crystalex" a.s.). Найяскравішими
стали симпозіуми 1985 і 1988 рр., участь в яких взяли найвідоміші художники-склярі сучасності, які тоді були лише початківцями студійного руху.
Участь в симпозіумі в Новому Борі українського художника А. Бокотея
стала результатом заснування Міжнародних симпозіумів гутного скла у
Львові. Львівські зустрічі художників-склярів розпочалися 1989 р. на базі
Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики. Участь у
всіх заходах, які відбуваються кожних три роки, взяли понад 250 митців
з 32 країн, а зібрана колекція налічує понад 350 авторських творів і доповнює фонди Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького і
Музею скла у Львові.
До молодших симпозіумів належать зустрічі біля печей в м. Бардудварнок (Угорщина), симпозіум «Ґлас Джаз» в м. Пеневежис (Литва) на базі
підприємства «Ґлас Реміс», міжнародні симпозіуми в Нікольську (Росія).
Проблема проведення симпозіумів полягає насамперед у коштовності
роботи на виробничій базі, тому доволі небагато країн можуть дозволити
собі їх організацію. Простішою версією мистецьких зустрічей є фестивалі
скла в Люксембургу, Європейський фестиваль художнього скла у Вроцлаві, інші численні заходи, де не проводиться робота біля гутних печей, а
програма обмежується виставками, лекціями і творчими зустрічами.
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ХУДОЖНЄ СКЛО СХІДНОЇ ЄВРОПИ
У світовій культурі склярства особливе місце займає художнє скло
Чехії та Словаччини, які є носіями класичної спадщини зі своїми традиційними видами обробки — різьбленням, гравіруванням, грануванням.
Поняття «богемське скло» як міжнародне утвердилося в 70-х рр. XVII.
ст. — в епоху найвищого розквіту й загального визнання в художній
культурі Європи. Школа чеського скловиробництва суттєво вплинула
на розвиток мистецтва скла в європейських країнах, у т.ч. і в Україні.
Перші вироби з кришталю на заводах в середині XVIII ст. наслідували
богемські зразки, які виписували з Чехії, а чеські майстри працювали на
місцевих мануфактурах.
Упродовж XVIII — XX ст. гранування, гравірування, різьблення, шліфування в кришталі залишалися основними технічними способами
обробки скла, хоча в сучасному виробництві найбільш пріоритетними
стали різьба та шліфування оптичного, кришталево прозорого скла, а
також техніки обробки гутним способом. Нова естетика почала складатися в Чехії та Словаччині (тоді — Чехословаччині) у 1950-ті роки.
Авторський експеримент розвивався в умовах націоналізованої промисловості. Важливо відзначити, що в умовах механізації виробництва
збереглися традиції високої майстерності ручної праці. У ці роки з’явилися художньо-експериментальні центри, куди прийшли кваліфіковані
художники. У системі цих об’єднань працювали Рене Роубічек (Rene
Roubicek), Павел Глава (Pavel Hlava), Любарт Оліва (Lubart Oliva) і багато
інших. Кількома роками пізніше Р. Роубічек і П. Глава (іл. 1) репрезентували своєю творчістю цілий напрямок [32, с. 42-43].
У формуванні нових уявлень про цінності скла слід відзначити роль
Вищої художньо-промислової школи в Празі та видатного педагога
Йозефа Капліцкого (Josef Kaplicky). У майстерні скла, яку він очолював
у 1945-1962 рр., закладалися основи нового розуміння мистецтва скла
в широких зв’язках з культурою та образотворчим мистецтвом, розуміння суспільної значущості декоративних мистецтв. Вихованцями І.
Капліцкого стали видатні дизайнери Вацлав Ціглер (Vaclav Cigler), Владімір Єлінек (Vladimir Jelinek), Владімір Копецкі (Vladimir Kopecky), Іржі
Гарцуба (Jiri Harcuba), Франтішек Візнер (Frantisek Visner) та ін. Названі
автори в 1950 — 1960-ті рр. розвивали традиції високої культури скловиробництва, шукали нові грані виразності матеріалу, насамперед у
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Іл. 1. П. Глава, "Чорна квітка", 1981

Іл. 2. С. Лібенський, Я. Брихтова,
"Червона піраміда", 1993

оптичних ефектах декору, контрастах фактур поверхні, взаємодії кольору і світла [34, с. 60-65].
Від 1953-го по 1958 рр. виникли крупні виробничі об’єднання —
«Чеський кришталь», склозавод «Богемії» в Подебрадах, Карловарський склозавод «Мозер», «Нови Бор», «Кристалекс», у Словаччині — «Татрасюто», Квегна. Підготовку фахівців середньої ланки, тобто
майстрів, також здійснювали видатні фахівці, а директорами скляних
технікумів у Каменіцком Шенові, Новому Борі, Залізному Броді в різний час були Любош Метеляк (Lubos Metelak), Станіслав Лібенський
(Stanislav Libensky), Рене Роубічек (Rene Roubicek), Іржі Господка (Jiri
Hospodka), Владімір Кляйн (Vladimir Klein) — нині майстри зі світовим
ім’ям. Серед тих, хто закінчував технікуми — провідні художники В. Єлінек, В. Копецкі, Л. Оліва, В. Шотола і багато інших, а з молодшого покоління — Франтішек Янак (Frantisek Janak), Іво Розсипал (Ivo Rozsypal),
Іржі Шугаєк (Jiri Suhajek), Драгомір Тіхи (Drahomir Tihy), що визначили
критерій цінності скла в 1970-ті — 80-ті роки [92, с. 12].
Серед найяскравіших постатей сучасного світового художнього
склярства необхідно згадати тандем чеських художників С. Лібенського та Я. Брихтову (іл. 2), які вперше опрацювали та впровадили техніку
рельєфного моделювання відлитих монолітних склоблоків. Роботу над
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розробкою цього методу розпочав ще в 1940-х роках Я. Брихтов разом
з донькою Ярославою. Згодом, уже на початку 1950-х рр., під керівництвом подружньої пари художників були опрацьовані технологічні
передумови на базі технічного центру об’єднання «Желізнобродське
скло». Виконанню перших зразків литої склопластики для архітектури
передували ґрунтовні технологічні напрацювання в Науково-дослідному інституті скла у м. Ґрадец Кральове та Інституті скла і біжутерії у
м. Яблонець над Нисою. Уперше розробки були представлені у вигляді скляної стіни Чехословацького павільйону на всесвітній виставці у
Брюсселі 1958 р. Робота Я. Брихтової та С. Лібенського отримала тоді
Ґран-прі й була відзначена золотою медаллю.
У мистецькому середовищі Чехословаччини, де скло впродовж століть займає чільне місце в системі декоративно-ужиткового мистецтва, вже від середини 70-х років помітною постаттю стає молодий
дизайнер скловиробничого підприємства групи «Мозер» Іржі Шугаєк
(іл. 3). Згодом його індивідуальні формотворчі ініціативи інтегруються
у рух, що стрімко зростає в Європі, квінтесенцією якого є сприйняття
художнього скла поза рамками декоративно-ужиткового та наповнення його образотворчим змістом.
У період 1972-1994 рр. І. Шугаєк продовжує роботу на посаді дизайнера на склозаводі «Мозер». Цей період відзначається концентрацією його творчої реалізації саме в дизайні серійної продукції. Упродовж
кількох років він вдало зумів впровадити нові пропозиції дизайну в промислове виробництво і масове тиражування, що насправді суттєво
вплинуло на подальший розвиток скловиробництва в Чехословаччині.
Висока якість матеріалів і рівень виконання у поєднанні з доступною
вартістю стали характерною рисою його зразків декоративно-ужиткової продукції заводу «Мозер». І. Шугаєк швидко посів помітне місце
серед видатних чеських дизайнерів, які працювали для склопромисловості в сімдесятих роках ХХ ст. Його навчання в Королівському коледжі мистецтв у Лондоні виховало схильність працювати в технології
вільного ручного формування в гарячому склі. Свої ідеї І. Шугаєк надалі продовжував імплементувати на виробничих базах скляних підприємств групи «Мозер» у Карлових Варах, «Кристалекс» у Новому Борі,
«Шарлота» в Каролінці та «B.A.G.» у Вшетіні, з якими художник пов’язав
своє творче життя.
Скло Чехії та Словаччини на шляху від 1960-х до 1990-х рр. розкрилося в різноманітті концепцій, індивідуальних підходів до матеріалу в
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удосконаленні майстерності. Поєднуючи давні художні традиції з пошуками нових виражальних засобів, адекватних сучасному відчуттю
епохи, художники вийшли на ще один естетичний рівень у мистецтві
скла XX століття. Звичайно, слід відзначити певне захоплення геометризованою пластикою, витрати технічного експерименту, коли прийом, спосіб обробки набуває самодостатнього значення, а сам задум
виходить за рамки природних якостей матеріалу. Водночас, художнє
скло Чехії та Словаччини другої половини XX століття — явище значне,
яке справило безсумнівний вплив на розвиток скла у всьому світі [76].
Угорська школа художнього скла вирізняється характерним тяжінням
до декоративності і відносній близькості до чеського розуміння естетики. Визначними постатями угорського скла є Мартон Горват (Horvat
Marton), Янош Єгенєйш (Jegenyes Janos), Марія Лугоші (Lugossi Maria, іл.
4), Ендре Ґаал (Gaal Endre). З ініціативи Я. Єґенєйша були організовані
декілька міжнародних симпозіумів на скловиробничих підприємствах
Айка та невеликих гутах в м. Бардудварнок за участю в тому числі й
українських художників А. Бокотея, Ф. Черняка, А. Гоголя та ін. У Будапешті функціонує кафедра художнього скла в місцевій академії мистецтв.
Художнє скло Прибалтійських країн, перебуваючи в ареалі впливів
скандинавської школи, вирізнялось особливим характером в загаль-

Іл. 3. Іржі Шукаєк, "Птахи", 2008

Іл. 4. М. Лугоші, "Органічний елемент", 1998
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Іл. 5. І. Лілль, "Золота регата", 2012

ній картині радянського декоративно-прикладного мистецтва. В усіх
трьох країнах існують багатолітні традиції, передусім пов’язані з мистецтвом вітража. В Ризі, Талліні та Каунасі функціонують кафедри художнього скла, де в різний час навчались чи працювали такі визначні
особистості як Арнольдс Вілберґс (Arnolds Vilbergs), Ґражина Діджунайтіте (Grazina Didzunaitite), Маре Сааре (Mare Saare), Інґуна Аудере
(Inguna Audere), Вальмантас Ґутаускас (Valmantas Gutauskas), Дайніс
Ґудовскіс (Dainis Gudovskis), Віґантас Пауляускас (Vygantas Paulauskas),
Реміґіюс Крюкас (Remigijus Kriukas) та ін.
Серед розпізнавальних у світі естонських художників найвідоміший
Іво Ліль (Ivo Lill, іл. 5) – митець, якого можемо сміливо вважати одним із
піонерів студійного руху на теренах колишнього СРСР. Творчі роботи
І. Лілля, виконані в техніці ламінованого скла, вирізняються геометризованою пластикою, наповненою оптичними ефектами та ідеєю світлопроникнення.
Визнана в Литві національна знаменитість Р. Крюкас — один з перших активних послідовників руху студійного скла у Східній Європі.
Його роботи — це синтез різних технік, несподіваних підходів і матеріалів. Творчий метод Р. Крюкаса полягає в гармонійному поєднанні
дизайнерського раціонального мислення і декоративно-образного
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Іл. 6. Р. Крюкас, "Камені Марса", 2012

трактування матеріалу. Його авторський почерк розкрився у створенні просторових об’ємно-пластичних арт-об’єктів з використанням
оптичного скла.
При всій абстрактності геометричних форм, лаконізмі технічних прийомів твори Р. Крюкаса викликають цілком визначені асоціації, окреслені в назвах робіт і відображають концептуальні сентенції автора: «Перед
бурею» (2011), серія об’єктів «Камені Марса» (2012), гутне скло, авторська техніка, іл. 6), «На підвіконні» (2012), «Наполегливість» (2012), «Удвох»
(2013). Часто для посилення образної виразності автор вдається до поєднання скла з іншими матеріалами — деревом, каменем, металом.
Кажучи про творчу індивідуальність Р. Крюкаса, слід згадати про діяльність підприємства, яке він очолює. Р. Крюкас — один із небагатьох
художників, які одночасно працюють з утилітарним склом і скульптурною пластикою. Творчі роботи художника відрізняє монументальність,
чистота форми і, на перший погляд, простота виконання, натомість
дизайн тиражної продукції створює враження технологічно вишуканого, надзвичайно складного при виконанні внутрішнього простору
скляного об’єкта.
Асортимент тиражної продукції студії «Ґлас Реміс» дуже широкий
— це декоративні та ужиткові предмети різних форм і розмірів для ін15

тер’єрів, скульптура, призи та подарунки, сувеніри. Надзвичайно важливо відзначити, що в дизайні виробів масової продукції проявляються
ті самі авторські творчі принципи, що й в унікальних творах. До них
ставляться такі самі вимоги високої виконавської якості, винахідливості технічних прийомів, що дозволяє з упевненістю зарахувати ці
об’єкти до розряду оригінальної продукції, наділеної всіми якостями
художніх предметів.
У Польщі осередки художнього склярства зосереджені на півдні
країни, на що є об’єктивні історичні причини. Скловиробничі підприємства локалізуються від східних до західних рубежів. Це водночас
невеликі підприємства з традиціями, які передаються з покоління в
покоління – гути Боровських, Лісова гута в Шклярській Порембі, гута
«Юзефіна» і великі підприємства з широким асортиментом продукції –
ряд склопідприємств в м. Кросно, заводи кришталю «Віолета», «Юлія»,
«Судети» та ін. Незважаючи на те, що на початку ХХ ст. більшості підприємств в умовах економічної кризи не вдалось утримати виробництва, починаючи з 2013-2015 рр. скловиробництво в країні нарощує
темпи.
Важливим центром художнього скла, з яким пов’язана діяльність
фактично усіх польських художників-склярів є Академія мистецтв ім.
Іл. 7. Ч. Зубер, "Без назви", 1997
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Іл. 8. С. Боровський, "Хотдог", 1989

Є. Гепперта у Вроцлаві. Тут на відділенні скла і кераміки у різні періоди викладали та творили такі постаті як Людвік Кічура (Ludwik Kiczura,
іл. 9), Генрик Альбін Томашевський (Henryk Albin Tomaszewski), Збігнєв
Горбови (Zbigniew Horbowy). У місті діють галерея скла і кераміки муніципального Бюро художніх виставок і цілий ряд спеціалізованих приватних галерей, які активно сприяють формуванню сучасного образу
польського художнього склярства. До відомих художників сучасності,
які викладають на кафедрі скла вроцлавської академії належать також:
Малґожата Даєвська (Małgorzata Dajewska), Казімєж Павляк (Kazimierz
Pawlak), Барбара Зворська-Разюк (Barbara Zworska Raziuk), Ян Робашевський (Jan Robaszewski) та ін.
Серед найвідоміших у світі польських художників – Чеслав Зубер
(Czesław Zuber), який, щоправда більшість життя провів у Франції (з
1982 р.). У своїх авторських творах художник поєднує скульптуру з
розписом, де найважливішим є рисунок і колір (іл. 7). Особливо характерними для творчості автора є об’єкти з великих брил оптичного
скла, розписаних ззовні яскравими кольоровими плямами, які формують антропоморфні і зооморфні образи. Автор використовує відкриті
люмінесцентні кольори, а їх колажне змішування породжує ефектні
відбиття кольору по всій масі прозорого скла. Розписи на поверхні
Іл. 9. Л. Кічура, "Об'єкти", 1995
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ілюзорно проходять всередину об’ємів, пронизують його, створюючи
враження стихійної, хаотичної кольорової насиченості [33, c. 154].
Ще одним відомим у світовому мистецтві художнього скла польським автором є Станіслав Боровський (Stanisław Borowski), засновник
власної сімейної гути у 1990 р., яку сьогодні очолюють його двоє синів.
Продукції підприємства за зразками Боровських і їх авторські композиції виконані у технології вільного формування з подальшим використанням холодної обробки, піскоструменевої обробки і склеювання.
Образи уявних і реальних тварин, казкових автомобілів, уявних іграшок
перенасичені різнобарв’ям і складністю форм, нав’язують до гротеску
і кітчу і скоріш за стильовими характеристиками тяжіють до американського художньо скла (іл. 8). Недаремно прізвище Боровського добре
відоме заокеанським поціновувачам сучасного художнього скла і присутнє у всіх спеціалізованих виданнях.
Студійний рух у склярстві, що почався в країнах Західної Європи і
США у другій половині XX століття, став однією з яскравих форм вираження сучасних авторських ідей і мав визначальний вплив на проектування виробів з художнього скла в усіх країнах світу, у тому числі й
на теренах колишнього СРСР. Піонерами радянського студійного руху
стали організатори та учасники виставки «Скло. Образ. Простір», яка
відбулась у м. Ленінград (тепер Санкт-Петербург) 1981 р., Олександр та
Галина Іванови, Любов Савельєва, Фідаїль Ібрагімов і Андрій Бокотей.
Згодом до п’ятірки художників долучився ще один відомий сьогодні
львівський митець Франц Черняк.
Смілива й непересічна акція, якою стала виставка творчої групи українських і російських художників, викликала велике зацікавлення і була високо оцінена в мистецтвознавчих колах. Сьогодні можемо сміливо твердити,
що з проведенням цього заходу розпочинається історична епоха розвитку
студійного скла на теренах колишнього Радянського Союзу. «Про час змін,
які надходять, художники-склярі рішуче заявили на початку 1980-х рр. Виставка «Скло. Образ. Простір», яка відбулась у Львові, Ленінграді у 1981-83
рр., а 1987 р. у Москві, стала подією. Це була перша такого плану виставка-маніфест, вже в назві якої визначилась програма групи художників... —
прорив у простір і час. Їх творчий пафос був скерований на використання просторових виражальних засобів скляної матерії, з допомогою яких
можна було вирішувати взаємовідносини людини і середовища. Простір,
світоглядно широко зрозумілий, захопив уяву художників-склярів, став одним з найважливіших у творчості наступних поколінь» [31, с. 24].
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Більшість творчих робіт художників цієї групи була виконана в центрі
гутного виробництва колишнього СРСР — склоцеху Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики. Саме тут 1989 р. розпочали діяльність міжнародні симпозіуми гутного скла у Львові.
Уже від 90-х років ХХ ст. українські митці А. Бокотей та Ф. Черняк формують ідентичність українського художнього скла у світі. Ще 1986 р. та
1988 р. художники беруть участь у перших у світі міжнародних симпозіумах гутного скла в м. Нові Бор (Чехословаччина) разом з десятками
корифеїв сучасного скла з усього світу. Їхні роботи стають бажаними
в колекціях найвизначніших світових музейних збірок — Музею скла в
Корнінґу (США), Ебельтофті (Данія), Фрауенау (Німеччина) та інших.
Андрій Бокотей та Франц Черняк, а згодом і представники молодшого покоління — О. Звір, Р. Дмитрик, А. Петровський та інші, упродовж
90-х рр. ХХ ст. беруть участь у міжнародних форумах гутного скла в
Угорщині, Польщі, Франції, США, Голландії, Німеччині, Латвії, Литві, Естонії, Росії. Власне цей період характеризується проведенням найбільшої в історії мистецтва кількості симпозіумів і конференцій з гутного
скла, організованих з ініціативи Американської асоціації художників
склярів (США); скловиробничих підприємств у Чехії («Мозер»), Польщі
(«Кросно»), Угорщині («Айка»), «Гусь хрустальний» (Росія); мистецьких
навчальних інституцій «Пільчук» (США), «СЕРФАВ» (Франція).

Іл. 10. А. Бокотей, "Медуза", 1975

Іл. 11. А. Бокотей, "Вази", 1978
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ХУДОЖНЄ СКЛО ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
Особливе місце в декоративному мистецтві посідає італійське скло,
зокрема з острова Мурано, де віртуозну майстерність склодувів, усе
ще так ревно охороняють від сторонніх очей. Щоправда, сьогодні тісні
контакти між художниками склярами зробили традиційні венеціанські
техніки доступними. На італійських підприємствах у Венеції та о. Мурано над характерними для місцевої школи гутництва зразками працюють знані світові митці Лівіо Сеґузо («Слон», 1977 р.), Ліно Тальяп’єтра
(іл. 12), Тоні Зуккері («Одуд», 1964 р.; «Чайка», 1964 р.) та Маріо Тікко
(«Павич», 1982 р.). Італійські дизайнери намагаються максимально реалістично зобразити характерні риси тварин, водночас застосовуючи
активну колористичну гаму. Особливої уваги заслуговує також рух і
ситуаційна композиція, яку експлуатують італійські художники. Усі ці
зображальні засоби співзвучні з індивідуальною творчістю італійських
митців Л. Тальяп’єтри, Л. Сеґузо та інших.
Ліно Тальяп'єтра народився на о. Мурано, з дитячого віку працював у
гутних майстарнях, а титул майстра отримав вже у віці 21 року. Вперше молодий італійський гутник відвідав США у 1979 р. для викладання
у арт-центрі Пільчак, де з великим здивуванням помітив, що студенти-склярі не володіють гутною майстерністю. Тальяп'єтра охоче ділився
знаннями і вміннями, хоча це було неоднозначно сприйнято в нього на
батьківщині. Це стало початком міжнародної кар'єри і співпраці з проІл. 12. Л. Тальяп'єтра, "Hopi", 1996 р.; "Giada", 1986
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відними художниками-склярами Європи та Америки. Після 10 років
роботи у США та інших країнах, Л. Тальяп'єтра залишив проектування
серійних виробів і сконцентрував творчу діяльність над виконанням
авторських композицій. Вже на початку 90-х років ХХ ст. Л. Тальяп'єтра
став помітною і впливовою постаттю світового мистецтва скла.
Студійна форма творчості безпосереднім чином пов’язана з ремеслом як художнім феноменом. Пізнання природи скла «власними руками» (мова йде в першу чергу про гутне скло) стало необхідним етапом
становлення багатьох шкіл і художників [33]. Починаючи з кінця 1950-х
років, американці звертаються до освоєння венеційських технік обробки художнього скла. Засновник студійного руху Г. Літтлтон відвідав на
о. Мурано майстерню відомого маестро Ф. Тозо. Згодом відвідування
острова Мурано стає регулярним, включаючи поїздки студентів. Не зважаючи на те, що впродовж кількох наступних років контакти розширювалися, таємниці венеційського скловиробничого ремесла залишалися
недоступними. Поступово і ця грань була подолана. 1968 року відомий
художник, засновник школи Пілчак (м. Сганвуд, США) Д. Чігулі, а слідом
за ним Р. Маркіз, М. Ліпофський отримали можливість працювати з італійськими склодувами. Ці зустрічі, знайомство з віртуозною технікою
справили великий вплив на американське скло, хоча в 1960-х рр. художники ще недооцінювали роль техніки, що відобразилося у відомій фразі
тих років Г. Літтлтона «техніка — це дешево» (художник мав на увазі, що
однії техніки мало, набагато важче досягти мистецтва).
Іл. 13. Е. Ейш, "Вісім голів Гарвея Літтлтона", 1976
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Іл. 14. П. Лейтон, "Чорний Буран, 2016

Іл. 16. К. Райд, "Червоний півмісяць", 2013

У Німеччині піонером студійного руху є Ервін Ейш, який отримав
скульптурну освіту в Академії мистецтв у Мюнхені, працював як графік і продовжив родинну справу (його батько був гравером фабрики
під Фрауенау. Засновник руху студійного скла Г. Літтлтон так згадував
про свої враження від побаченого в майстерні Е. Ейша підчас першої
зустрічі у 1962 р.: «Мене немов ударили молотком по голові... Я зрозумів, що він (Е. Ейш) робив те, чим я хотів займатися ціле життя – бавитися зі склом, робити твори, які не могли б існувати в жодній іншій
формі крім тої, яку їм надав Ейш. Функція була чимось, що можна використовувати, а можна і не використовувати. Абсолютна свобода...»
[77]. Після зустрічі з Г. Літтлтоном, яка стала визначальною для творчості обох художників, Е. Ейш будує студійну піч у своїй майстерні в м.
Фрауенау. Слід зазначити, що місто споконвіків славиться розвинутим
скловиробництвом, а сьогодні тут функціонує один з найважливіших
у світі музеїв сучасного художнього скла, у заснуванні якого відіграв
важливу роль саме Е. Ейш. Серед найвідоміших робіт художника: серія
скульптур «Телефон» (1971), «Вісім голів Гарвея Літтлтона» (1976, іл. 13),
«Портрети батька» (1986), «Мій Будда», «Блакитний Будда», «Внутрішня усмішка Будди» (1988), «Автопортрет» (2002), виконані у тиходутій
техніці і згодом розписані.
Твори художника – найцінніші експонати, які сьогодні можуть доповнювати колекцію сучасного художнього скла. Е. Ейш був учасником ІІ
Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові у 1992 р. Нажаль, ху22

Іл. 16. Я. Зорічак, "Сад А237", 2018

Іл. 17. А. Леперльє, "Flux et Fixe XXVI", 2008

дожник не залишив роботи зі скла у колекції, але присвятив львівським
симпозіумам серію графічних робіт.
У Великобританії, де студійне скло розвивається досить динамічно
з 1970-х років, при всій філософічності ідей помітні принципи слідування природі матеріалу. Яскравими представниками є Пітер Лейтон
(іл. 14), Коллін Райд (іл. 15), Стівен Проктер. У творчості П. Лейтона домінують великого розміру вази з довільними формами і складним внутрішнім декором. Проте, однією зі знакових композицій англійського
автора є піраміда, виконана під час міжнародного симпозіуму в Новому Борі (Чехія) у 1988 р. Відлиті модулі з прозорого скла формують
піраміду висотою понад 2 м.
Французьке скло продовжує і розвиває тенденції скульптурних ліній
у склі, які яскраво позначилися на межі XIX — XX ст., пов’язані з техніками литого скла: «патдевер» (А. Кро, Ф. Декоршмон), «втраченого воску» («cire perdue», Р. Лалік). Популярності патдевер сприяли не
тільки унікальні студійні роботи, але й серійна продукція відомих фірм
— «Даум», «Лалік». Ж. Даум, стверджуючи реноме свого виробництва,
випускає малим тиражем (від дев’яноста до двохсот екземплярів) серії
за зразками відомих художників (Р. Лалік, С. Далі).
Лінію геометризованої пластики привніс у французьке скло словацький
художник Ян Зорічак, який від 1976 року живе у Франції (іл. 16). Пірамідальні
форми більшості його робіт з їхньою вертикальною спрямованістю, складним структурним внутрішнім декором символізують ідею росту й розвит23

ку. Доречі, у 1995 р. під час ІІІ Міжнародного симпозіуму гутного скла у
Львові відбувалась виставка Я. Зорічака в експозиційних залах Національного музею у Львові ім. А. Шептицького, яка стала однією з найвідвідуваніших в історії музею. На виставці було експоновано понад 50 робіт художника. Твори Я. Зорічака знаходіться також в колекції Музею скла у Львові.
Над проектами скульптур для французьких фабрик «Даум», «Лалік»
та «Баккара» працюють П. Янавайн («Голуб», 1983 р.; «Кіт і пес», 1986
р.), К. Лосте («Солодкий кіт», 1978 р.), Р. Ріґо («Орел», 1986 р.), М.-К. Лалік («Ваза із совою», 1982 р.) та Я. Зорічак («Достойна сова», кришталь,
шліфування). Французькі проекти переважно виконані в техніці «патдевер», але застосовуються також комбіновані техніки, шліфування, полірування, гравірування. Менш популярною на підприємствах
у Франції є гутна техніка та вільне формування. Колористична гама
також обмежена, переважає прозорий кришталь. У цих техніках виконують переважно авторські індивідуальні композиції знані французькі
художники й дизайнери А. Лепер’є (іл. 17), Я. Зорічак, В. Моно.
Іл. 18. Б. ван Лоо, Скульптура в м. Амстердам, 1993
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До найвизначніших постатей французького художнього скла кінця ХХ
ст. належать брати Антуан та Етьєн Леперльє (Antoine Leperlier, Etienne
Leperlier), внуки прославленого автора техніки патдевер Ф. Декоршмона. Архаїчні за формою і декором, монолітні і водночас крихкі композиції А. Леперльє сприймаються як культові предмети. Виконані в техніці
спікання, холодної обробки та склеювання авторські твори художника
вирізняються технологічною складністю та образною концептуальністю. У творчості Е. Леперльє домінує більш абстрактний підхід до формотворення та ідейного наповнення.
У загальній картині скловиробництва французьке скло зберігає баланс між яскраво вираженою скульптурною лінією та традиціями утилітарної предметної форми, що не заважає художникам проявляти оригінальність мислення, точність у виборі технічних прийомів і бездоганно
вишуканий смак [33, c. 155].
Вагоме місце у сучасному світовому мистецтві належить одному з
піонерів голандського студійного скла Берту ван Ло (Bert van Loo). Найхарактернішими для творчості художника є монументальні об’єкти в
екстер’єрі, виконані з листового скла, комбіновані з металом і склом (іл.
18). Скульптури Б. ван Ло – одні з перших скляних об’ємно-просторових
об’єктів, які за технологічними принципами побудови відповідають вимогам розміщення у відкритому громадському просторі, є безпечними
для глядачів і не піддаються впливу навколишнього середовища.
Особливе місце у світовому художньому склярстві займають фінські
митці. Як відомо, у Фінляндії утверджені сильні та стійкі традиції дизайну. Всесвітньо відомі дизайнери Альвар Аалто (Alvar Aalto), Тапіо Вірккала (Tapio Virkkala), Тімо Сарпанева (Timo Sarpaneva) заклали засадничі
принципи конструктивності та простоти у світі побутових предметів.
Треба відзначити, що у Фінляндії скло відіграє особливу роль в усвідомленні життєвого середовища, можна навіть сказати — у світовідчутті.
Культ побутового скляного предмета чинить певний вплив на рівень
сприйняття, розуміння унікального авторського скла масовим глядачем.
Три останніх десятиліття – період яскравого розквіту авторської творчості поряд з високим рівнем розвитку промислового дизайну. Директор
музею скла в Рііхімякі Хеіккі Матіскайнен, аналізуючи цей період, вважає
точкою відліку успіхів і визнання фінського скла творчість всесвітньо відомих дизайнерів Т. Вірккала, Т. Сарпанева, А. Аальто, К. Франка, які в першій
половині XX століття заклали високу культуру форми скляного предмета, котру можна звести до понять простоти, благородства і смаку. Чиста,
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Іл. 19. О. Тойкка, "Кулик", 2007

гладка, форма без декору або з фактурною поверхнею стали характерною особливістю фінського стилю, а досконалість пропорцій і висока
якість виконання завершують цю характеристику. Ці позиції утримуються
в творчості сучасних авторів – лідерів середнього і молодого покоління:
Ойва Тойкка (Oiva Toikka), Марко Саало (Marko Saalo), Весо Варелла (Veso
Varrella) і багатьох інших. Власне, у тяжінні до принципів дизайну полягає
особливість фінського сучасного художнього скла.
Багато художників тісно пов’язані з виробництвом, створюючи зразки для склозаводів Фінляндії та інших країн. М. Лаакконен співпрацює
з найбільшим виробником в Туреччині, М. Ісопахкала – з фабрикою
Кросно в Польщі. Цікаво відзначити, що в Фінляндію все частіше запрошуються майстри з острова Мурано, в результаті чого італійські
прийоми і техніки збагачують палітру фінського скла, зокрема помітно
посилилася роль кольору.
Професор Ойва Тойкка належить до найвидатніших постатей фінського дизайну скла. Його культова колекція «Птахи» для фабрики «Ііттала» вперше вийшла у світ 1972 р. в образі невеликої «Мухоловки» (1972
р., гутне кольорове скло, іл. 19). Сьогодні «Птахи» авторства О. Тойкка
можна знайти в будинках колекціонерів і поціновувачів художнього скла
у всьому світі. Художник створив на підприємстві понад 400 проектів
птахів упродовж останніх сорока років [85].
Кожен об’єкт виконаний у гутній техніці та має індивідуальний авторський характер. У багатьох зразках митець впроваджує складний внутрішній декор у максимально просту форму. Багата колористика асорти26

менту не створює враження перевантаження, оскільки кожен окремий
об’єкт переважно обмежений двома-трьома барвами. О. Тойкка не прагне досягнути реалізму в інтерпретації птахів, водночас створюючи дуже
характерну та індивідуальну пластику. У творчих композиціях О. Тойкка
працює з оптичним склом, розігруючи в складних пластичних об’єктах
палітру внутрішнього кольорового структурного декору [33, c. 157].
Визначною постаттю художнього скла кінця ХХ століття є датський
митець Фінн Лінгґаард (іл. 20), який 1986 р. написав усім друзям художникам з різних країн листи з проханням надіслати роботи для створення
першого музею сучасного скла. Таким чином, упродовж декількох років
геніальному скляреві й менеджерові вдалось створити збірку, до якої
увійшли унікальні авторські композиції художників з усього світу (у тому
числі й українця А. Бокотея). При цьому за запропонованими Ф. Лінґаардом умовами, роботи залишаються власністю авторів і у будь-який момент на їх вимогу можуть бути повернуті. Сьогодні колекція Музею скла
в Ебельтофті налічує понад 1500 екземплярів і належить до найбільших і
найцінніших у світі.
Іл. 20. Ф. Лінгард, Без назви, 2002
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Для розміщення музею Фінн Лінґаард отримав від влади рибальського
містечка, історія якого ніколи не була пов’язана зі скловиробництвом,
будинок колишньої припортової митниці. Згодом, музей отримав високий патронат датської королівської сім’ї, а в Ебельтофті почали з’являтись майстерні новоприбулих художників-склярів, у тому числі й гутні.
Так місто, дякуючи ентузіазмові одного генія, стало меккою для всіх пошановувачів сучасного склярства.
Для шведських заводів «Коста Бода» й «Оррефорс» проектують Бертіл Валлієн («Скляні тварини», 1980 р., лиття у форму, шліфування і полірування), У. Хідман Валлієн («Змія та птах у гармонії», кришталь, авторська техніка) та Е. Енґлюнд («Пантери», 1983 р., кришталь, техніка ґрааль).
Варто звернути увагу на техніку ґрааль. Скляний виріб формується у
кінцевому результаті в гарячому стані з попередньо видутих, оброблених і підігрітих заготовок з нанесеним декором. Така техніка дозволяє
отримати чіткий багатошаровий рисунок, вона надзвичайно складна у
виконанні, вимагає неабиякого досвіду майстра-гутника.
Шведське художнє скло, на відміну від французького та американського, наповнене колористикою і відрізняється відсутністю чітких
прямолінійних форм і традиційною міфічною образністю. Ці характерні
риси притаманні й авторським творам одного з найвідоміших у світі художників Б. Валлієна (іл. 21).
Іл. 13. Б. Валлієн, "Невідомий напрямок ІІ", 1986
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ХУДОЖНЄ СКЛО США
На відміну від ортодоксальності чеської та словацької школи, для
американських і австралійських художників притаманні новації, використання нетрадиційних технік і прийомів. Це розходження закладене
і в системі підготовки фахівців у Чехії та США. Американські художники
бачать своє завдання зробити скло художнім медіумом для різних, часом непередбачуваних форм вираження, вдихнути в нього свіжу думку,
сміливу ідею, при цьому не зводячи роль технічного прийому на той самодостатній рівень, як це роблять у Венеції.
Формування поняття міжнародний рух студійного скла завдячуємо
американському художнику Гарвею Літтлтону (Harvey Littleton) – засновнику сучасного американського художнього скла, вчителеві таких
видатних постатей як Д. Чігулі і М. Ліповський, Р. Маркіз, авторові численних скляних об’єктів, які сьогодні належать до найдорожчих у світових
колекціях. Г. Літлтон народився в Корнінгу, в місті-резиденції найбільших
скловиробничих корпорацій США, до того ж у сім’ї видатного технолого
скла. Згідно¬ з батьковою волею, майбутній художник розпочав здобувати освіту на фізичному факультеті Мічіганського університету. Проте,
вже з третього курсу захопився керамікою та скульптурою, відвідуючи
курс навчання в Кренбрукській академії мистецтв. Після війни та участі у
військових діях в Африці, Франції та Італії Г. Літтлтон повернувся у США і
завершив навчання на факультеті промислового дизайну Мічіганського
університету, а згодом отримав ступінь магістра на факультеті кераміки
Кренбрукської академії у 1951 р. Наступні роки художник працював з керамікою, одночасно викладаючи в Університеті Вісконсін.
Свою першу ескпериментальну скляну піч Г. Літтлтон збудував у 1959 р.
після відвідання Європи, зокрема о. Мурано, де із захопленням спостерігав за можливостями італійських майстрів обробляти скло у невеликих сімейних гутах. Наступні декілька років Г. Літтлтон безрезультатно намагався
отримати фінансування від університету на створення гутної майстерні.
Лише 1962 р. тодішній директор Музею мистецтв Толедо запропонував організувати невеликий семінар з гутного скла, виділивши для цього необхідні кошти і невелике приміщення в підвалах музею. Власне тут розпочалася
співпраця з технологом Домініком Лабіно, який допоміг не тільки сформувати конструкцію печі, а й досягнути необхідних для роботи з авторським
склом властивостей скломаси. Цей момент в історії сучасного мистецтва
зафіксований як стартовий пункт міжнародного студійного руху.
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Іл. 21. Г. Літтлтон, "Блакитно-фіолетова рухома арка", 1988

У наступних роках активна і послідовна робота Г. Літтлтона стала результатом заснування відділень скла у декількох навчальних закладах,
звернення музейних кураторів до тематики студійного скла й ініціатива
створення колекцій в Музеї скла у Корнінгу, Музеї мистецтв Толедо та
ін., видавництва монографій, які першими у мистецтвознавстві обгрунтували поняття студійне скло.
Звивисті скульптури Г. Літтлтона сформовані з багатошарових кольорових наборів, де часто кольоровий напівтон накладений на зовнішній
шар прозорого накладу. Здавалось би, ідеєю створення робіт є приборкання прозорості скла. Хоча формально об’єкти надзвичайно прості,
майже математична точність їх виконання підкреслює майстерність і
вправність автора (іл. 21).
Серед перших учнів і послідовників Г. Літтлтона – Дейл Чігулі (Dale
Chihuly), один з найвідоміших художників-склярів сучасності. Автор
здобув визнання насамперед завдяки яскравим і грандіозним об’єктам у архітектурі. Найвідоміша з них «Квіти Комо» (Fiori di Como, іл. 22)
розташована у фойє готелю «Белладжіо» в Лас-Веґасі — це понад 2000
яскравих жовтих, червоних і синіх флористичних форм, які складають30

Іл. 22. Д. Чігулі, "Квіти Комо", 1998

ся у конструкцію на площі понад 600 м. кв. і переходять зі стелі холу
всередину приміщення (іл. 22). Його ранні роботи значно відрізнялися
від сучасних, хоча саме вони надали імпульс до подальшого розвитку. З
часом авторські твори Д. Чігулі ставали активнішими за формою і кольором набували рис своєрідного сучасного рококо. Замість того, щоби
працювати в площині простої геометрії, з 1980-х років Д. Чігулі базував
більшу частину свого мистецтва на природних мотивах, але знову, колір
і тон відігравали ключову роль.
Довго над реалізацією творчих ідей Д. Чігулі в матеріалі працював гутник-віртуоз Вільям Морріс (William Morris), який згодом посів достойне
місце в плеяді піонерів студійного руху. У роботах В. Морріса виразно
прочитується його захоплення доісторичними мотивами та етносом
корінних американців (іл. 23).
Ще одним з перших учнів Г. Літлтона був американський художник
Марвін Ліповський (Marvin Lipofsky), який, до речі, неодноразово брав
участь у міжнародних симпозіумах гутного скла у Львові (1989, 1992,
1998, 2001). Художник знаний завдяки своїм «квітам», які виконував у
традиційний гутний спосіб, формуючи власноруч великого розміру ко31

льорові об’єкти, які згодом піддавав холодній обробці (іл. 24). М. Ліповський – відомий педагог, який тривалий час викладав у Каліфорнійському університеті, Арт-центрі Пілчак, Академії мистецтв Безалель (Ізраїль),
Художньому інституті Сан Франциско та багато інших навчальних закладах і виховав цілу плеяду відомих у світі художників-склярів.
У колекції Музею скла у Львові знаходиться декілька робіт М. Ліповського, з яких найцікавішою є виконана 2001 р. композиція «Обережно,
скло крихке як життя». Художник взяв участь у симпозіумі всього місяць
після подій 11 вересня 2001 р. в Нью-Йорку. Композиція складається з
трьох об’єктів, з яких один – традиційна квітка, виконана у притаманному для художника стилі. Інші два нав’язують до веж Ворлд Трейд Сентер:
прозорі високі вази наповнені битим склом і уламками американських
прапорців. Символічність та емоційний переказ недвозначно створює
образ трагічних подій і передає відчуття, які в той час досвідчила американська громадськість.
Серед піонерів студійного руху визначною постаттю є американець
Том Патті (Tom Patti), який зі склом працює з початків 1960-х років. На
відміну від своїх колег, художник не прагнув до монументалізму і традиційних гутних технік виконання. Технологічною новизною, яку митець
запровадив у мистецтво скла стало використання будівельного листового скла, яке після формування в муфельній печі, художник піддавав

Іл. 25. Р. Маркіз, "Чайник"
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Іл. 26. Т. Патті, 1994-1996

Іл. 23. В. Морріс, "Риба"

Іл. 24. М. Ліпофський, "IGS VI 1997-99 #11", 2000

гутній обробці («Червона Люміна, спектральний Старфаєр з зеленим»,
1994-1996; «Полотно бронзи», 1976).
Відомим американським художником-склярем є Річард Маркіз
(Richard Marquis). 1986 р. Р. Маркіз після закінчення факультету архітектури Каліфорнійського університету, де навчався кераміки, поступив на
магістерський рівень у майстерню скла, створену М. Ліповським. Проте,
не маючи достатньо матеріалу для навчання новому матеріалу, художник подався на ґрант програми Фулбрайт і отримав фінансування на
навчання в майстернях Веніні на о. Мурано. До цього його схилив, доречі, інший молодий художник Д. Чігулі, який попередньо скористав з
аналогічної програми і навчався майстерності в італійських гутників.
Найхарактернішими для творчості Р. Маркіза є кольорові чайники,
виконані в доволі складній технології формування на гуті попередньо
підготовлених ф’юзінгових заготовок («Дурний чайник №38», 1980). Напрацьована роками віртуозна майстерність гутника дозволила художнику власноруч виконувати задумане. У творчому спадку художника
різноманітні об’єкти, виконані з притаманним Р. Маркізу прагненню до
реалістичності і кольорового перенавантаження.
Абстрактні роботи Джоела Філіпа Майєрса (Joel Philip Myers) можна
співвідносити до певних видів абстрактного живопису. Таке порівняння
має право на існування, але Д. Чігулі, і Дж. Ф. Майєрс працюють у режимі,
який має свою власну давню традицію. Вони не імітують живопис, а досліджують притаманні склу колористичні можливості (іл. 27). Д. Майєрс
виконує складні багатошарові гутні об’єкти, які згодом піддає різноматітній холодній обробці: піскоструй, травлення, гравірування. Частково
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художник використовує заздалегідь підготовлені заготовки, які перед
накладанням на гарячу банку підігріває. Авторський почерк художника – багатство і вишуканість фактур абстрактних зображень, досконале
відчуття колористики, стриманість форм.
До плеяди піонерів американського студійного руху належить Тутс
Зінскі (Toots Zynsky) – художниця, творчість якої асоціюють з декоративними мисами, виконаними у спосіб сплавляння маси кольорових ниток
до дрібної пластики. Сама художниця іменувала цю техніку терміном
«filette-de-verre». Декоративні конструкції Т. Зінскі перетинають кордони між технологіями литого та плавленого скла. Робота з кольоровою склониткою вимагає надзвичайної точності, відчуття та розуміння структури, де сотні тонких різнокольорових склодротів зливаються,
утворюючи єдиний об’єкт — як правило чашоподібну посудину (іл. 27).
Говард Бен Тре (Hovard Ben Tre) використовує гутне скло і метал для
створення скульптур, які втілюють людське прагнення до духовного
значення в постіндустріальному світі. Художник використовує металеві
компоненти, які вбудовуються у скляні об’єкти, оточують їх, або втираються як металеві порошки. Серія композицій «Структури» за стилістиІл. 26. Дж. Ф. Маєрс, "Ваза", 1981
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кою нав’язують до архітектурних мотивів. «Структура 30» (1986) у своїй
вертикальності та раціоналістичній, двосторонній симетрії справляє
враження важкості, яка могла би нав’язувати до класичної або футуристичної структури.
Одним з найважливіших осередків дослідження світового художнього
скла є Музей скла у Корнінґу, заснований у 1951 р. з ініціатики Корпорації склозаводів (США). Колекція музею складається з понад 4500 об’єктів,
датованих від 1500 р. до н.е. до сьогодення. Збірка сучасного художнього
скла включає твори найвизначніших постатей міжнародного руху студійного скла з усіх кінців світу. В структуру музею входить ряд галерей (сучасної колекції, досліджень подружжя Страусс, Фредеріка Кардера, Бена
Хайнемана), Центр інновацій, створений з метою ознайомлення глядачів
з найновішими досягненнями у склопромисловості; Фонд Раков, метою
діяльності якого є підтримка творчих ініціатив художників; майстерні в
різних техніках обробки, де глядачі мають змогу побачити процес і Лабораторія скла, де дизайнери різних спеціалізацій працюють над розробкою прототипів і концептуальних зразків. Музей скла у Корнінґу – це міжнародна науково-дослідна і реставраційна інституція, а також потужний
видавничий центр ряду періодиків («Нью Ґласс Рев’ю» – видання, присвячене сучасному студійному склу; «Журнал дослідження скла», дедикований історії і науковим дослідженням скла, яке виготовлялось до 1950 р.),
монографій, довідників та інших видань.
Активна творча діяльність художників, послідовників руху студійного
скла в Америці та Європі неминуче вплинула і на дизайн продукції скловиробників 1960-1970-х рр.
Особливої уваги серед американських скловиробників заслуговує
підприємство «Стьюбен Ґласс» (м. Корнінґ). Фірма обрала сферу подарункової продукції ще від 1947 року, коли президент Г. Трумен від імені
народу Сполучених Штатів вручив англійській принцесі Єлизаветі весільний подарунок, який виконали художники саме цього популярного
виробника.
В асортименті фірми — десятки зразків сувенірної продукції, а деякі з
них не сходять з виробничої лінії впродовж півстоліття. На підприємстві
дотримуються принципу прив’язки конкретного образу до пластичної
форми скляного виробу. Маркетологи та дизайнери «Стьюбен Ґласс»
твердять, що символізм певних образів сьогодні не має національних
меж і не прив’язаний до конкретних етнокультурних традицій. Наприклад, «Форель і муха» (Дж. Г’юстон, 1966 р., кришталь, вільне форму35

вання, до скляної брили лосося приклеєна ювелірна муха, виконана із
18-каратного золота, іл. А 28) є досконалим подарунком для завзятого рибалки [97, c. 51]. «Слон» з піднятим хоботом (Дж. Г’юстон, 1964 р.,
кришталь, вільне формування, іл. 29) у багатьох культурах є символом
благополуччя та достатку і вважається вираженням вдячності [97, c. 63].
Подарунком, який символізує досягнення, свободу, силу характеру та
успіху є, безперечно, «Орел» (Д. Доулер, 1996 р., кришталь, лиття у форму, піскоструменева обробка) [97, c. 100].
Іншою лінією в асортименті сувенірної продукції «Стьюбен Ґласс» є
так звані «охолоджувачі для рук». Невеликі фігурки виконані з кришталю, переважно округлої форми, зручно поміщаються в долоні, мають
реалістичний характер і водночас утилітарне призначення. Не залишається тут поза увагою дизайнерів і символізм образів. «Ведмідь» (Л. Аткінс, 1990 р., кришталь, лиття у форму) приносить щастя, є охоронцем
доброго духа, служить відвазі, стабільності й довгому життю [96, c. 94].
«Кролик» (Л. Аткінс, 1988 р., кришталь, лиття у форму) — алегорична фігура, яка характеризує моторність і вишуканий сервіс, є символом родючості [96, c. 90-95].
Іл. 28. Дж. Г'юстон, "Форель і муха", 1966
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Іл. 29. Дж. Г'юстон, "Слон", 1964

ХУДОЖНЄ СКЛО ЯПОНІЇ Й АВСТРАЛІЇ
Японське скло займає особливе місце в контексті світового склярства,
що пояснюється поєднанням яскраво виражених національних рис із
європейськими тенденціями його розвитку. Японські художники зацікавилися склом Європи з 1920-х рр. Сатоіші Кошіба (Satoichi Koshiba)
знайомився у Франції з технікою патдевер і переніс її в Японію. У 1930х рр. після поїздки в Європу почав працювати Тошічі Івата (Toshichi
Iwata) — піонер сучасного скла в Японії, а в 1940-ві рр. почав лідирувати в склі Кіогей Фуджіта (Kiohej Fujita), можна сказати, сучасний класик декоративної системи скла, заснованої на традиціях японського
живопису (іл. 30). Але справжній творчий підйом прийшов з початком
студійного руху в 1970-х роках. Велику роль у цьому процесі відіграв
Музей сучасного мистецтва в Хоккайдо, заснований 1977 року. Ще
до відкриття музей почав збирати колекцію скла. А 1982 року відбулася перша в Японії виставка європейського та американського скла
(15 країн), що вплинула на хід розвитку мистецтва авторського скла в
Іл. 30. К. Фуджіта, Японія, "Шкатула, 1982"
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Іл. 31. К. Мойє, Без назви, 1989

Японії. Найяскравішим прикладом є творчість К. Фуджіти. Свої орнаментальні коробки, шкатулки з кришками він почав створювати від
1973 р. і вперше представив їх на виставці в Токіо. Відтоді його твори
колекціонують численні музеї світу [101].
На японському підприємстві «Сасакі Ґлас» у традиціях японської школи створює свої проекти дизайнер Дайсуке Такеучі (Daisuke Takeuchi)
(«Слон», 1983 р., лиття, шліфування; «Миш», 1983 р., лиття, шліфування).
Чіткі контурні лінії, виражена простота форми, аскетичність образу, мінімальна обробка та відсутність деталей вирізняють прозорі об’єкти,
які створив японський дизайнер [78].
У Австралії міжнародний студійний рух розпочався дещо пізніше, ніж у
США та Європі. Серед австралійських художників найвизначнішою постаттю є німець за походженням Клаус Моє (Klaus Moje), який заснував
і довго очолював майстерню художнього скла при Інституті мистецтв
Австралійського національного університету у м. Канберра. Художник досконало освоїв техніку спікання (ф’юзинг), яку часто поєднував
у гутних формах, застосовуючи давньогрецький спосіб обробки скла,
т.зв. мозаїку (іл. 31).
До молодшого покоління австралійських художників належить учень К.
Мойє Брайян Херст (Brian Hirst). У творчих роботах художника виразно
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прочитується захоплення традиціями і мистецтвом корінного населення Океанії. Вражає контрастністю форм і фактур поєднання вільноформованого скла з ювелірно декорованими елементами з дорогоцінних
металів. При цьому мистецький твір зберігає образ навмисне несиметрично відформованого об’єкта. На відміну від творчих робіт К. Моє, де
основні стилістичні характеристики підпорядковані принципам декоративності, композиції Б. Херста переповнені ідейним навантаженням,
еманують етнічними мотивами і образотворчим настроєм.

Міжнародний рух студійного скла був ключовою добою в новітній історії мистецтва скла. До початку діяльності цього руху на підприємствах
працювали дизайнери, чиї проекти на виробництвах виконували невідомі майстри. Рух студійного скла, натомість, призвів до переоцінки
ролей двох професій — дизайнера і майстра-гутника, спричинивши
об’єднання їх в одну — професію художника, автора художнього твору,
який відтепер буде трактований на тому ж рівні, як робота живописця
чи скульптора. Ідеологія руху полягала в ліквідації культурної ієрархії
між образотворчим мистецтвом і декоративно-прикладним мистецтвом, пропагуванні поваги до унікального об’єкта ручної роботи. Рух
студійного скла спричинив появу нового поняття в сучасному мистецтві — образотворчого скла, яке впродовж останніх десятиліть сформувало нові мистецькі вартості та набуло якостей жаданого артефакту.
Авторські твори піонерів студійного руху ґенерували основні критерії
валоризації мистецької вартості авторського скла і стали основою
приватних і державних колекцій у всьому світі. «Революція» студійного
руху, яка відбулася кілька десятиліть тому в Сполучених Штатах, тепер
визнана ключовою подією в історії культури та мистецтва.
Незважаючи на спільний вектор розвитку художнього скла в напрямку
звільнення від промислової залежності й прагнення до образності та
ідейності, національні школи мають чітко виражену ідентичність. На
пострадянському просторі художнє скло набуло власних індивідуальних рис у кожній з країн: у російському художньому склі превалюють
формальні пошуки; прибалтійські художники є послідовниками північноєвропейських течій, де основний акцент ставиться на елементарності форм і мінімалізмі кольорових вирішень, при відвертому тяжінні
до декоративності; українські митці, натомість, тяжіють до експериментальних і образотворчих властивостей мистецького твору.
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Основні положення концепції міжнародного руху студійного скла.
2. Ключові постаті сучасного американського художнього скла.
3. Піонери міжнародного студійного руху колишнього СРСР.
4. Художнє скло Прибалтійських країн.
5. Художники-склярі Японії та Австралії.
6. Ервін Ейш, основні твори.
7. Андрій Бокотей, засновник руху студійного скла в Україні.
8. Основні осередки художнього скла у США.
9. Західно-Європейське художнє скло.
10. Інституції, які мають суттєвий вплив на розвиток міжнародного руху
студійного скла.
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