
ПРЕМІЯ ПРОФ. АНДРІЯ БОКОТЕЯ ДЛЯ МОЛОДИХ ХУДОЖНИКІВ-СКЛЯРІВ 
ПОЛОЖЕННЯ 

 
 
ЗАСНОВНИКИ ПРЕМІЇ 
Чженцзянський музей скла «Ґрінвейв», м. Нінбо, КНР 
Музей скла у Львові 
 
ФУНДАТОР ПРЕМІЇ 
Галерея «Ґрінвейв», м. Усі, КНР 
 
ПРИЗОВИЙ ФОНД 
Фонд премії у грошовому еквіваленті складає 150 тисяч гривень 
 
І премія 
Участь у ІІІ Міжнародній конференції художників-склярів у м. Нінбо, КНР (витрати на 
подорож та побут на території КНР) 
Конкурсна робота ввійде у колекцію Чженцзянського музею скла «Ґрінвейв», КНР 
  
ІІ премія 
20 000 грн 
Конкурсна робота ввійде у колекцію Чженцзянського музею скла «Ґрінвейв», КНР 
 
ІІІ премія 
10 000 грн 
Конкурсна робота ввійде у колекцію Чженцзянського музею скла «Ґрінвейв», КНР 
 
ВИМОГИ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ 

Вимоги до робіт: 

 на здобуття премії висувається одна завершена робота з художнього скла, 
виконана упродовж 2017-2019 рр. 

 Техніка виконання довільна 

 Розмір найбільшої сторони до 80 см 

 Вага до 18 кг 
Вимоги до учасників  

 вища мистецька освіта (у тому числі студенти)  

 вік до 35 років 
 
ЖУРІ ПРЕМІЇ 
Андрій Чебикін 
Президент Національної академії мистецтв України, ректор Національної академії 
образотворчого мистецтва і архітектури, лауреат Національної премії України імені 
Тараса Шевченка, народний художник України, професор. Голова журі. 
 
Андрій Бокотей 
академік Національної академії мистецтв України, керівник Західного регіонального 
науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України, лауреат 
Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний художник України, 
професор. 
 



Микола Яковлєв 
Перший віце-президент Національної академії мистецтв України, доктор технічних 
наук, професор. 
 
Ю Яомінь 
Генеральний директор Галереї мистецтв «Ґрінвейв», м. Усі, КНР, іноземний член 
Національної академії мистецтв України 
 
Реміґіюс Крюкас 
Генеральний директор виробничого підриємства «ҐласРеміс», Литва, іноземний член 
Національної академії мистецтв України 
 
Олесь Звір 
Доцент кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв 
 
Михайло Бокотей 
Завідувач кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв, 
директор Музею скла у Львові 
 
 
ОЦІНЮВАННЯ 
Оцінку конкурсних робіт здійснює журі премії. 
Учасник, який подає заявку для участі у конкурсі на премію, погоджується з його умовами. 
Рішення журі про відзначення учасників премії є остаточним і оскарженню не підлягає. 
 
Відбір робіт відбувається в наступних етапах: 

 попередній розгляд надісланих в електронній формі матеріалів 

 експонування відібраних робіт на виставці в Музеї скла у Львові  

 призначення трьох премій серед робіт, експонованих на виставці в Музеї скла у 
Львові. 

  
Для участі у конкурсі необхідно надіслати на адресу info@bokotey.com наступні матеріали:  

 фото (кілька фото в різних ракурсах) однієї роботи, одного автора в електронному 
варіанті; 

 анкета учасника конкурсу (доступна за посиланням); 

 портрет автора твору для публікації в інформаційних матеріалах. 
 
Останній день прийому заявок: 1 березня 2019 р. 
Виставка в Музеї скла у Львові: 10 березня – 21 березня 2019 р. 
Оголошення переможців: 22 березня 2019 р. 
 
 
 
Музей скла у Львові 
м. Львів, пл. Ринок 2 
тел. 067 595 81 38 (Михайло Бокотей)  


